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Bariton Super
Redigo Pro

Puhtimisvahendid



Harmoonia,
 mis tagab saagi!

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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BARITON Super

Süsteemne ja kontaktne puhtimisvahend seenhaiguste tõrjeks tali- 
ja suvinisul, tali- ja suviodral, talirukkil ning tali- ja suvitritikalel.

n Toimeained:   protiokonasool 50 g/l

  tebukonasool 10 g/l

  fludioksoniil 37,5 g/l 

n Preparaadi vorm:  suspensioonikontsentraat seemnete puhtimiseks

Toimemehhanism 
Teraviljade puhtimiseks mõeldud Bariton 
Super on laia toimespektriga preparaat, 
mis mõjub haigustekitajatele nii kontaktselt 
kui süsteemselt. Bariton Super tõrjub efek-
tiivselt nii mullas leiduvaid kui ka taimejää-
nuste ja seemnetega levivaid seenhaigusi. 
Tänu süsteemsele mõjule hävitab prepa-
raat nii need haigustekitajad, mille eosed 
paiknevad seemne pinnal, kui ka need, mis 
on tunginud seemnete sisse. 

Bariton Super sisaldab kolme toime- 
ainet: 
• Protiokonasool ja tebukonasool on asoo-

lide keemilisse gruppi kuuluvad süsteem-
sed, laia toimespektriga toimeained, mis 
tõrjuvad paljusid haigusi, eriti juuremäda-
nikke, lend- ja kõvanõge, odra-triiptõbe ja 
kõrreliste võrklaiksust. Protiokonasool on 
väga tõhus ka seemnetega leviva lumise-
ene nakkuse ära hoidmisel. 

• Fludioksoniil on kontaktne toimeaine, 
mis avaldab kauakestvat toimet juure-
mädanike ja lumiseene tõrjumisel. 

Toimespekter ja kulunorm

Kultuur Tõrjutav haigus
Kulu-

norm, l/t

Soovitatud  
puhtimis-lahuse 

kogus, l/t
Talinisu nisu-kõvanõgi (Tilletia tritici)

juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.)
lumiseen (Monographella nivalis)

 1  6 - 10

Talirukis lumiseen (Monographella nivalis)
juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.)

 1  6 - 10

Talitritikale lumiseen (Monographella nivalis)
juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.)

 1  6 - 10

Talioder juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.)
odra-lendnõgi (Ustilago nuda)
lumiseen (Monographella nivalis)
odra-triiptõbi (Pyrenophora graminea)
odra-võrklaiksus (Pyrenophora teres)

 1  6 - 10

Suvinisu juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.)
nisu-kõvanõgi (Tilletia tritici)

 1  6 - 10

Suvioder juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.)
odra-võrklaiksus (Pyrenophora teres)
odra-triiptõbi (Pyrenophora graminea)
odra-lendnõgi (Ustilago nuda)

 1  6 - 10

Suvitritikale juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.)  1  6 - 10

Puhtimisvahendid
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Seemnetega levivad haigused

Tõrjutav haigus
Toimeained

PTZ TBZ FLD
Bariton 
Super

Nisu-kõvanõgi (Tilletia caries)  XXX  XXX  XXX  XXX
Odra-lendnõgi (Ustilago nuda tritici)  XXX  XXX  XX  XXX
Juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.)  XXX  XX  XXX  XXX
Rukki-kõrrenõgi (Urocystis occulta)  XXX  XXX  XXX  XXX
Lumiseen (Microdochium nivale)  XX  X  XXX  XXX
Helelaiksus tõusmetel (Stagonospora nodorum)  XXX  XXX  XXX  XXX
Odra-kõvanõgi (Ustilago hordei)  XXX  XXX  X  XXX
 Odra-lendnõgi (Ustilago nuda f.sp. Hordei)  XX  XXX  X XXX

Mulla kaudu levivad haigused

Tõrjutav haigus
Toimeained

PTZ TBZ FLD
Bariton 
Super

Tüfuloos (Typhula spp.)  X  X  XXX  XXX
Juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.)  XXX  XX  XXX  XXX
Lumiseen (Microdochium nivale)  XX  X  XXX  XXX

Kasutamine 
• Mõõta välja vajalik kogus preparaati. 

Valmista puhtimislahus segades prepa-
raati veega nii, et töölahuse kulu oleks 
6-10 l/t seemnete kohta, st 5-9 l/t vett + 
Bariton Super 1.0 l/t.

• Puhtida ainult kvaliteetseid seemneid 
(piisav idanevus, niiskusesisaldus kuni 
16%, kahjustamata, idanemata), mis ei 
sisalda lisandeid ning ei tolma. 

• Kasutage valmis segatud puhtimisla-
hust samal päeval. Segisti peab töö-
tama kogu puhtimisprotsessi vältel ning 
samuti töövaheaegadel. 

• Puhitud seemned külvata maha samal 
aastal. Liiga pikka aega hoiustatud 
seemnete idanemisvõime ja tärkamine 
põllul võib halveneda. 

• Bariton Super sobib segamiseks teiste 
seemnete puhtimiseks sobivate aine-
tega. Ainete omavahelist segunevust 

soovitatakse proovida esmalt väikese 
koguse ainetega. Jälgida võimalikku 
sademe tekkimist (nt segades mikro-
elementidega) ning võimalikku vahu 
tekkimist intensiivsel segamisel. 

• Ebasoodsad külvitingimused nagu väga 
kuiv või väga tihe muld, ebaühtlane mul-
lastruktuur, suured mullakamakad, üle-
ujutus ja seisev vesi põllul jm pärsivad 
seemnete idanemisvõimet, alandavad 
kultuuri elujõudu ning tulemuseks võib 
olla kultuuri ebaühtlane tärkamine. Bari-
ton Super-i mõjul võivad ebasoodsad 
mõjud võimenduda. 

• Hoiatus! - Mitte kasutada puhitud seem-
neid söögiks ega loomasöödaks. Mitte 
segada puhitud seemet puhtimata 
seemnega. Mahakukkunud seemned 
katta otsekohe mullaga.

BARITON Super

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

Puhtimisvahendid
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Eduks loodud!

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI



11

Redigo Pro

Laia toimespektriga süsteemne puhtimisvahend seemnete ja 
mulla kaudu levivate seenhaiguste tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja 
taliodral, suvi- ja talitritikalel, rukkil ja kaeral.

n Toimeained:   protiokonasool 150 g/l

  tebukonasool 20 g/l 

n Preparaadi vorm:  suspensioonikontsentraat seemnete puhtimiseks

Toimemehhanism
Teraviljade puhtimiseks mõeldud Redigo 
Pro on laia toimespektriga süsteemse 
toimega fungitsiid, mis tõrjub edukalt nii 
seemnete pinnal kui seemne sees arene-
vaid haigustekitajaid. 

Preparaat sisaldab kahte toimeainet: 
protiokonasooli ja tebukonasooli. Mõle-
mad toimeained on süsteemse mõjuga, 

mis tagab suviteraviljadel kindla kaitse kõi-
kide oluliste seenhaiguste vastu. Taliviljade 
puhtimisel peab arvestama, et Redigo Pro 
hävitab ainult seemnega levivaid lumise-
ene eoseid. Mullas paiknevad lumiseene 
haigustekitajad Redigo Pro toimel ei hävi 
ning lumiseene leviku ja nakatamise jaoks 
soodsate talvede korral võib lumiseene 
tõrje jääda puudulikuks.

Toimespekter ja kulunorm

Kultuur Haigustekitaja 
Kulu- 

norm, l/t 

Soovitatud 
töölahuse 

hulk, l/t 
Suvinisu, 
talinisu

Nisu-kõvanõgi (Tilletia tritici, Tilletia foetida)
Nisu-lendnõgi (Ustilago nuda f. sp. tritici)

0.5 2.0-10.0

Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud 
(Fusarium spp.)

0.667 2.0-10.0

Suvioder, 
talioder

Odra-lendnõgi (Ustilago nuda f. sp. hordei) 0.5 2.0-10.0
Odra-triiptõbi (Pyrenophora graminea)
Kõrreliste harilik juuremädanik (Cochliobolus 
sativus)
Võrsehaiguste kompleks (Fusarium spp.)

0.667 2.0-10.0

Suvitritikale 
talitritikale

Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud 
(Fusarium spp.)

0.667 2.0-10.0

Rukis Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud 
(Fusarium spp.)

0.667 2.0-10.0

Kaer Kaera-lendnõgi (Ustilago avenae) 0.5 2.0-10.0
Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud 
(Fusarium spp.)
Kaera võrklaiksus (Pyrenophora avenae)

0.667 2.0-10.0

Puhtimisvahendid
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Kasutamine
• Mõõta välja vajalik kogus preparaati. 

Valmistada puhtimislahus, segades 
preparaati veega nii, et töölahuse kulu 
oleks vähemalt 2 l kuni 10 l ühe tonni 
seemnete kohta, st 1,5 – 9,3 l vett + 
0,5-0,67 l Redigo Pro/ 1 t seemnetele.

• Redigo Pro sobib kasutamiseks kõikidel 
teraviljasortidel. 

• Puhtida ainult kvaliteetseid seemneid 
(nõuetekohane idanevus, niiskusesi-
saldus kuni 16%, kahjustamata, idane-
mata, terved seemned), mis ei sisalda 
lisandeid ning ei tolma. 

• Valmissegatud puhtimislahus kasutada 
ära samal päeval.

• Seemned puhtida enne külvamist. 
Redigo Pro’ga puhitud seemned külvata 
maha samal hooajal.

• Redigo Pro’d ei soovitata segada teiste 
preparaatidega. 

• Ebasoodsad külvitingimused nagu väga 
kuiv, kohev, paakunud või kinnivarise-
nud seemnevaod, üleujutused, madal 
või liiga sügav külv, vähese elujõu ja 
idanemisvõimega seemnematerjal, 
herbitsiidide järelmõju, võivad alandada 
seemnete tärkamist põllul ning Redigo 
Pro võib ebasoodsat mõju võimendada. 

• Hoiatus! - Mitte kasutada puhitud 
seemneid söögiks ega loomasöödaks. 
Mitte segada puhitud seemet puhtimata 
seemnega. Mahakukkunud seemned 
katta otsekohe mullaga.

Redigo Pro

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

Puhtimisvahendid
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Attribut
Betanal SE
Estet
Fenix
Hussar Activ Plus OD
Komplet
Maister Power OD
Mateno DUO
Puma Universal
Sekator OD
Targa Super

Herbitsiidid



… ja umbrohud 
polegi nii 

võitmatud!

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Attribut

Selektiivne herbitsiid kõrreliste ja ristõieliste umbrohtude 
tärkamisjärgseks tõrjeks suvi- ja talinisul, rukkil ja tritikalel.

n Toimeaine:   propoksükarbasoon-naatrium 700 g/kg 

n Preparaadi vorm:  vees lahustuvad graanulid

Toimemehhanism
Attribut on selektiivne herbitsiid peami-
selt kõrreliste umbrohtude tõrjeks suvi- ja 
talinisul, talirukkil ja talitritikalel. Preparaat 
mõjub umbrohtudele nii juurte kui lehtede 
kaudu. Põhiline mõju on juurte kaudu, mõju 
lehtede kaudu saab suurendada, lisades 
kleepainet. Peatselt pärast pritsimist umb-
rohtude kasv peatub. Herbitsiidi mõjumise 
tunnused arenevad välja 1-4 nädala jook-
sul, mil taime koed muutuvad järk-järgult 
violetseks, taim kängub ja lõpuks närbub. 
Mõju on kiirem kõrgema temperatuuri ja 
õhu- ning mulla niiskuse korral.

Kasutamisjuhend 
Attribut’i pritsitakse teraviljakasvu algfaa-
sis, alates esimese pärislehe ilmumisest 
kuni 2.kõrresõlme faasini (BBCH 13-32). 
Hariliku orasheina ja rukki-kasteheina tõrje 
on tõhusaim, kui umbrohtudel on 4-5 päris-
lehte. Attribut’iga pritsimisel võib kultuuril 
esineda kerget fütotoksilisust, kuid need 
sümptomid on mööduvad ja ei oma mõju 
saagikusele. Välitige pritsimisel ülekatteid! 

 n Kulunorm:
• Suvinisu: 60 g/ha 
• Talinisu, -rukis, -tritikale: 60-100 g/ha 

Vee kogus: 200-300 l/ha 
Vihmakindlus: 2-3 tundi pärast pritsimist.
Lubatud pritsida 1 kord hooaja jooksul. 

Umbrohtude tõrjespekter
Efektiivsus kulunormi 60 g/ha 
kasutamisel

 n Väga hea efektiivsus (>95%)
• Rukkiluste (Bromus secalinus)
• Tuulekaer (Avena fatua)
• Põldsinep (Sinapis arvensis)
• Põld-litterhein (Thlaspi arvense)
• Harilik kesalill (Matricaria inodora)
• Kukemagun (Papaver rhoeas)

 n Hea efektiivsus (85-94.9%)
• Harilik orashein (Elytrigia repens)
• Põldluste (Bromus arvensis)
• Harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris)
• Kõrvikulised (Galeopsis spp.)
• Kirburohud (Polygonum spp.)
• Raps võõrkultuurina (Brassica napus)

 n Vähene efektiivsus (50-69.9%)
• Roomav madar (Galium aparine)
• Rukki-kastehein (Apera spica-venti)
• Põld-rebasesaba (Alopecurus 

myosuroides)
• Põldkannike (Viola arvensis)

Efektiivsus kulunormi 100 g/ha 
kasutamisel

 n Väga hea efektiivsus (>95%)
• Rukkiluste (Bromus secalinus)
• Kukemagun (Papaver rhoeas)
• Raps võõrkultuurina (Brassica napus)

Herbitsiidid
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 n Hea efektiivsus (85-94.9%)
• Harilik orashein (Elytrigia repens)
• Põldluste (Bromus arvensis)
• Harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris)
• Kõrvikulised (Galeopsis spp.)
• Kirburohud (Polygonum spp.)

 n Keskmine efektiivsus (70-84.9%)
• Roomav madar (Galium aparine)
• Rukkilill (Centaurea cyanus)

 n Vähene efektiivsus (50-69.9%)
• Rukki-kastehein (Apera spicaventi)
• Murunurmikas (Poa annua)
• Põldkannike (Viola arvensis)

Oluline kasutamisel
• Kleepaine soovitav kontsentratsioon 

lahuses on 0,1-0,15%.
• Kevadel Attribut’iga pritsitud põllule ei 

soovitata sügisel külvata talirapsi ega 
-rüpsi. Järelkultuuriks sobivad hästi tali-
teraviljad. Kevadel kultuuride valikus pii-
ranguid ei ole. Juhul, kui ilmastikust vm 
asjaolust tingitud põhjusel Attribut’iga 
pritsitud põllul kultuur hävib, siis asen-
duskultuuriks sobib suvinisu, mille kül-
vile peab eelnema künd. 

• Ristõielised kultuurid on Attribut’i suh-
tes väga tundlikud, seepärast tuleb 
olla ettevaatlik pritsimisel rapsipõldude 
lähistel. 

• Ei soovitata pritsida, kui õhutempera-
tuur on üle +25°C.

Paagisegud
Attributi võib pritsida üksinda või segus 
sobivate herbitsiididega, mis täiendavad 
mõju laialehelistele umbrohtudele, näiteks 
Sekator OD. Soovitatav on pritsesegu 
sobivust väikestes kogustes eelnevalt 
proovida. 

Attribut lisatakse 1/3 veega täidetud pritsi 
paaki preparaatidest esimesena. 

Paagisegusse Attribut’iga ei soovitata 
lisada rohkem kui üks täiendav preparaat 
(sh mikroelemendid ja vees lahustuvad 
väetised).

Attribut

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

Herbitsiidid
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Betanal SE

Herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude 
tõrjeks maasikal, suhkru-, söödaja 
söögipeedil. Laiendatud kasutusala väikese 
kasvupinnaga kultuurile: harilik kuusk 
ja harilik mänd puukoolides ja külvides 
kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.

n Toimeaine:  fenmedifaam 160 g/l

n Preparaadi vorm:  suspo-emulsioon

Toimemehhanism
Betanal SE imendub lehtede kaudu ja pär-
sib fotosünteesi taimedes. Pritsida tuleks, 
kui umbrohud on idulehtede faasis, hiljemalt 
esimeste pärislehtede ilmumisel. Mõju umb-
rohtudele on eristatav 4-8 päeva pärast prit-
simist, taimed kolletuvad ja närbuvad. Parim 
tulemus saadakse soojade ilmade korral. 

Umbrohtude tõrjespekter
Betanal SE tõrjub kaheidulehelisi umbroh-
tusid nagu konnatatar, põldsinep, vesihein, 
kõrvikud, kukemagun, iminõges, valge 
hanemalts, põldkannike, hiirekõrv, raud-
nõges ja mailased.

Kasutamisjuhend 

 n Maasikas 
Kulunorm: 3,0 l/ha. 
Pritsimisaeg: kevadel umbrohtude ilmumi-
sel; enne maasika õitsemist 7-10 päevase 
intervalliga.
Pritsitakse kuni 2 korda hooaja jooksul. 
Ooteaeg: 30 päeva 

 n Suhkru-, sööda- ja söögipeet 
Kulunorm: 5,0-6,0 l/ha 
Pritsimisaeg: kevadel, kui umbrohud on 
tärganud; enne või pärast peedi tärkamist. 
Pritsitakse 1 kord kevadel.

 n Harilik kuusk ja harilik mänd puukoo-
lides ja külvides kaheiduleheliste umb-
rohtude tõrjeks
Kulunorm: 3,0 l/ha, 2 pritsimist 
Kasutusaeg: 30 päevase vahega pärast 
hariliku kuuse ja hariliku männi tõus-
mete tärkamist külvides; 30 päevase 
vahega pärast hariliku kuuse koolitamist 
(istutamist). 
Tööoode: 7 päeva

Oluline kasutamisel
• Ei soovitata pritsida, kui õhutempera-

tuur on üle +25°C ja intensiivse päike-
sekiirguse korral.

• Pritsimine herbitsiidiga pole soovitatav, 
kui kultuurtaimed on stressis (põud, kül-
maperiood, kahjurite rünnak jms.)

Paagisegud
Betanal SE-d võib segada kõrreliste umb-
rohtude (orashein, murunurmikas jne.) tõr-
jevahenditega toimespektri laiendamiseks. 
Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soo-
vitame valada Betanal SE pritsimislahu-
sesse esimesena. Kultuurile on ohutum, 
kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui 
kaks preparaati.

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Estet®1 600 EC

Laia toimespektriga selektiivne herbitsiid 
ühe- ja mitmeaastaste kaheiduleheliste 
umbrohtude tõrjumiseks tali- ja 
suviteraviljades, rohu-ja karjamaadel ning 
maisipõllul.

n Toimeaine: 2,4-D 600 g/l

n Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

Toimemehhanism
Estet 600 EC on selektiivne herbitsiid, mis 
tõrjub efektiivselt paljusid ühe- ja mitme-
aastaseid kaheidulehelisi umbrohtusid. 
Preparaat mõjub süsteemselt ning toimib 
kui auksiini-tüüpi herbitsiid. Toimeained 
tungivad kiiresti taimesse ning esmased 
kahjustustunnused ilmnevad varsti pärast 
pritsimist taimede deformeerumise näol. 
Umbrohud hävivad täielikult 14 – 21 päeva 
pärast pritsimist. 

Umbrohtude tõrjespekter
Herbitsiid toimib aktiivselt kasvavatele 
umbrohtudele. Mitmeaastaste umbroh-
tude tõrjumisel saavutatakse parim toime 
umbrohtude varajase arengu faasis ja/või 
rosetifaasis.

Mõju umbrohtudele 3 – 4 lehe faasist 
kuni õiepungade moodustumise algu-
seni, kulunormi 1,0 l/ha korral:  

 n Väga hea mõju (85-100%):
• tähkjas rebashein (Amaranthus 

retroflexus)
• harilik malts (Atriplex patula)
• harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris)
• rukkilill (Centaurea cyanus)
• valge hanemalts (Chenopodium album)
• põldohakas (Cirsium arvense)
• tuliohakas (Cirsium vulgare)
• harilik kassitapp (Convolvulus arvensis)
• kurereha (Geranium spp.)
• kukemagun (Papaver rhoeas)
• süstlehine teeleht (Plantago lanceolate)
• suur teeleht (Plantago major)
• portulak (Portulaca oleracea)
• põldrõigas (Raphanus raphanistrum)
• põldsinep (Sinapis arvensis)
• põld-piimohakas (Sonchus arvensis)
• harilik piimohakas (Sonchus oleraceus)
• harilik võilill (Taraxacum officinalis)
• põld-litterhein (Thlaspi arvense)
• valge ristik (Trifolium repens)
• harilik hiirehernes (Vicia cracca

® – Registreeritud kauabmärk Nufarm GmbH & Co KG
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Estet®1 600 EC

 n Hea mõju (60-85%):
• harilik raudrohi (Achillea millefolium)
• põld-varsapõlv (Anagallis arvensis)
• põld-varesjalg (põld-kukekannus) 

(Delphinium consolida)     
• harilik punand (Fumaria officinalis)
• kare kõrvik (Galeopsis tetrahit)
• paljas võõrkakar (Galinsoga parviflora)
• kurereha (Geranium arabicum)
• põld-lõosilm (Myosotis arvensis)
• erilehine linnurohi (Polygonum aviculare)
• konnatatar (Polygonum convolvulus)
• kahar kirburohi (Polygonum 

lapathifolium) 
• harilik kirburohi (Polygonum persicaria)
• roomav tulikas (Ranunculus repens)
• ristirohi (Senecio jacobaea)
• harilik ristirohi (Senecio vulgaris)
• harilik nälghein (Spergula arvensis)
• must maavits  (Solanum nigrum)

 n Nõrk mõju (kuni 60%):
• valge karikakar (Anthemis arvensis)
• harilik punand (Lamium purpureum)        
• lõhnav kummel (Matricaria chamomilla)
• põldmünt (Mentha arvensis)
• oblika ligiid (Rumex species)
• vesihein (Stellaria media)
• paiseleht (Tussilago farfara)
• kõrvenõges (Urtica dioca)
• pärsia mailane (Veronica persica)
• kannikese liigid (Viola spp.)

Kasutamisjuhend

 n Taliteraviljad – talinisu, rukis, tritikale
Pritsimise aeg: kultuuri nelja lehe faasist 
kuni võrsumise lõpuni.
Kulunorm: 0,5 – 1,0 l/ha
• Kulunorm 0,5 l/ha tõrjub umbrohtude 

varajases arengufaasis tõhusalt valget 
hanemaltsa, põld-litterheina, põldsine-
pit, põldrõigast, rapsi võõrkultuurina.

• Kulunorm 0,7 l/ha tõrjub tõhusalt palju-
sid kaheidulehelisi umbrohtusid, kui neil 
on 3-4 lehte.

• Kulunorm 1,0 l/ha soovitatakse kasu-
tada, kui üheaastastel umbrohtudel 
hakkavad moodustuma õiepungad (nt 
rukkilill) ning kui põllul on rohkesti prob-
leemseid umbrohtusid nagu põldoha-
kas, võilill, põld-piimohakas.

Kaheiduleheliste umbrohtude tõrjes-
pektri laiendamiseks, eriti kui põllul on 
rohkesti rukkilille, roomavat madarat 
ehk virna, kesalille ja kummelit, soovi-
tatakse kasutada paagisegu Sekator 
OD-ga: Estet 600 EC 0,5– 1,0 l/ha + Seka-
tor OD 0,125 - 0,15 l/ha.

 n Suviteraviljad – suvinisu, oder, kaer
Pritsimise aeg: kultuuri kahe lehe faasist 
kuni võrsumiseni.
Kulunorm: 0,5 l/ha
Kulunorm 0,5 l/ha tõrjub umbrohtude vara-
jases arengufaasis tõhusalt valget hane-
maltsa, põld-litterheina, põldsinepit, põld-
rõigast, rapsi võõrkultuurina.
Toimespektri laiendamiseks ja tõr-
jeefektiivsuse tõstmiseks soovitatakse 
kasutada paagisegu Sekator OD-ga: 
Suviviljadel soovitavalt Estet 600 EC 0,5 l/
ha + Sekator OD 0,1 l/ha.

® – Registreeritud kauabmärk Nufarm GmbH & Co KG
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Estet®1 600 EC

 n Mais
Pritsimise aeg: enne kui maisil areneb 
välja 6 lehte.
Kulunorm: 0,5 l/ha 
Tagatud on tõhus kontroll järgmiste 
umbrohtude üle: valget hanemalts, 
põld-litterhein, põldsinep, põldrõigas, raps 
võõrkultuurina.

 n Kõrrelised heintaimed seemneks
Pritsimise aeg: pritsitakse kevadel võrsu-
mise algusest kuni kõrsumise lõpuni, kui 
mitmeaastased kaheidulehelised umbro-
hud on rosetifaasis.
Kulunorm: 1,0 – 2,0 l/ha 
Suuremat kulunormi soovitatakse kasu-
tada, kui põllul esineb rohkesti sügava 
juurekavaga umbrohtusid nagu võilill ja 
põldohakas.
Liblikõieliste kultuuridega rohumaal ei ole 
soovitav Estet 600 EC-d kasutada.

 n Karjamaad, ilma liblikõieliste 
heintaimedeta
Pritsimise aeg: pritsitakse kevadel võrsu-
mise algusest kuni kõrsumise lõpuni, kui 
mitmeaastased kaheidulehelised umbro-
hud on rosetifaasis.
Kulunorm: 1,0 – 2,0 l/ha 
Suuremat kulunormi soovitatakse kasu-
tada, kui põllul esineb rohkesti mitmeaas-
taseid umbrohtusid.
Niitmine ja karjatamine on lubatud 28 p 
pärast pritsimist.

Oluline kasutamisel
 n Töölahuse kulu: 

• 100-300 l/ha kultuuri tavalise tiheduse 
korral

• 300-400 l/ha tiheda taimikuga põldudel

• Hooajal on lubatud pritsida 1 kord
• Vihmakindlus saabub 4-5 tundi pärast 

pritsimist.
• Soovitav õhutemperatuur pritsimise 

ajal, mis tagab tõhusaima toime: 
vähemalt +5ºC, kuni +25ºC, optimaalne 
alates + 12ºC.

Paagisegud
Estet 600 EC-d võib kasutada pritseprog-
rammides teiste herbitsiidide, fungitsiidide,
insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja 
vedelväetistega. Toimespektri laiendami-
seks võib Estet 600 EC-d vajadusel kasu-
tada koos muude herbitsiididega, jälgige 
segamise soovitusi preparaatide etiketti-
del. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus 
ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. 
Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe 
erineva preparaadi, suureneb fütotoksili-
suse oht taimedele (lehtede põletused).

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

® – Registreeritud kauabmärk Nufarm GmbH & Co KG
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Lihtsalt väga 
efektiivne!

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Fenix

Herbitsiid üheaastaste kaheiduleheliste ja mõnede kõrreliste 
umbrohtude tõrjeks kartuli, porgandi, tippsibula, herne, põldoa, 
köömne, pastinaagi, juur- ja lehtselleri, lehtpeterselli, tilli, küüslaugu 
ja päevalille põldudele, männi, kuuse ja lehise istandustes ja 
puukoolis.

n Toimeaine:   aklonifeen 600 g/l

n Preparaadi vorm:  suspensioonikontsentraat

Toimemehhanism
Fenix on selektiivne kontaktne ja mõne-
võrra süsteemsete omadustega herbitsiid 
üheaastaste kaheiduleheliste ja mõnede 
kõrreliste umbrohtude tõrjeks.
Preparaat mõjub kaheidulehelistele umb-
rohtudele mulla ja lehtede kaudu. Umb-
rohud saavad preparaadis sisalduva toi-
meainega aklonifeen kontakti taimede 
idanemise ajal, kui idulehed suruvad 
ennast mulla pinnast läbi. Sel hetkel puu-
tuvad nad kokku mullapinnale pritsitud ja 
sinna kileja katte moodustanud prepa-
raadiga. Seetõttu on Fenix’i pritsimiseks 
sobivaim hetk enne umbrohtude tärkamist 
või nende väga varases kasvustaadiumis 
– umbrohtude idanemisel kuni esimeste 
pärislehtede ilmumiseni. 

Fenix ei pidurda umbrohuseemnete idane-
mist, kuid takistab nende tärkamist. Kemi-
kaaliga kokkupuutunud umbrohu lehed ja 
võrsed muutuvad klorootiliseks – lehtedel 
ja leheservades tekivad valkjad ja kollased 
laigud.

Umbrohutaimed ei omasta toimeai-
net aklonifeen juurte kaudu, seetõttu ei 
mõjuta mulla niiskus otseselt preparaadi 
efektiivsust.

Fenix’i mõju kestab 2-3 kuud. Mõju kes-
tus sõltub herbitsiidi kulunormist ja kultuuri 
tihedusest.

Umbrohtude tõrjespekter

Pritsimise aeg: tärkamiseelselt
 n Hea mõju 90-100 %

• Põldsinep
• Kahar kirburohi
• Põld-lõosilm
• Põldmagun
• Põld-litterhein
 n Piisav mõju 85 – 90 % 

• Roomav madar e virn
• Harilik kirburohi
• Harilik vesihein
• Harilik linnukapsas
• Kesalill, kummel
• Valge hanemalts
• Raps võõrkultuurina
• Iminõgeselised
• Piimohakalised
• Harilik malts
 n Keskmine mõju 70-85 %

• Erilehine linnurohi
• Kannikeselised
• Murunurmikas
• Raudnõges
• Konnatatar
• Kurerehalised
• Põldmailane
• Pärsia mailane

Herbitsiidid
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 n Ebapiisav mõju < 70 %
• Kõrvikulised
• Must maavits
• Harilik ristirohi
• Harilik nälghein
• Piimalill
• Hõlmlehine mailane
• Kollane jaanikakar

Pritsimise aeg: peale tärkamist
 n Hea mõju 90-100 %

• Põldsinep
• Kahar kirburohi
• Põld-lõosilm
• Põldmagun
• Põld-litterhein
• Roomav madar e virn
• Valge hanemalts
• Harilik kirburohi
• Harilik vesihein
• Iminõgeselised
• Erilehine linnurohi
 n Piisav mõju 85 – 90 % 

• Harilik linnukapsas
• Raps võõrkultuurina
• Piimohakalised
• Valge hanemalts
• Murunurmikas
• Raudnõges
• Konnatatar
• Mailaselised
 n Keskmine mõju 70-85 %

• Kannikeselised
• Kurerehalised
• Kesalill, kummel
 n Ebapiisav mõju < 70 %

• Kõrvikulised
• Must maavits
• Harilik ristirohi
• Harilik nälghein
• Piimalill
• Hõlmlehine mailane
• Kollane jaanikakar

Kasutamisjuhend
 n Kartul

Kulunorm: 2,5 – 3,0 l/ha
Fenix’it kasutatakse peale kartuli maha-
panekut või peale viimast vaheltharimist, 
kuid mitte hiljem kui üks nädal enne kar-
tuli tärkamist. Ärge tehke liiga järskude 
külgedega kartulivagusid, et vältida tuule 
ja vihma mõjul tekkida võivat pinnase 
erosiooni. Optimaalse kujuga, mitte liiga 
sügavad kartulivaod parandavad herbitsiidi 
mõju. Pärast pritsimist vältida vahelthari-
mist, et preparaat saaks mõjuda. Lubatud 
kasutada üks kord kasvuperioodi jooksul.

 n Hernes, põlduba
Kulunorm: 3,0 l/ha
Kasutada herbitsiidi Fenix peale külvi, kuid 
mitte hiljem kui 1 nädal enne herne või põl-
doa tärkamist.
Lubatud kasutada üks kord kasvuperioodi 
jooksul.

 n Porgand, küüslauk, juurseller, 
pastinaak
Herbitsiidi Fenix kasutamiseks on kaks 
võimalust:
1. võimalus – üks pritsimine kasvuperioodil 

peale külvi, kuid enne kultuuri tärkamist.
Kulunorm: 2,5 l/ha

2. võimalus – jaotatud pritsimine. Võimal-
dab paremini tõrjuda uuest tärganud 
umbrohtusid.

Esimene pritsimine peale külvi, kuid enne 
kultuuri tärkamist.
Kulunorm: 1,5 l/ha
Teine pritsimine, kui kultuuril on arenenud 2 
pärislehte ja uued umbrohud on tärganud.
Kulunorm: 1,0 l/ha

Fenix
Herbitsiidid
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 n Sibul
Herbitsiidi Fenix ei soovitata kasutada 
seemnest külvatud sibula põldudel, kuna 
jaheda ja niiske ilma korral võib pritsimine 
kultuurile ebasoodsalt mõjuda.

 n Tippsibul
Herbitsiidi Fenix kasutamiseks on kaks 
võimalust:
1. võimalus – üks pritsimine kasvuperioodil 

peale külvi, kuid enne kultuuri tärkamist
Kulunorm: 2,5 l/ha

2. võimalus – jaotatud pritsimine. Võimal-
dab paremini tõrjuda uuest tärganud 
umbrohtusid.

Esimene pritsimine peale külvi, kuid enne 
kultuuri tärkamist.
Kulunorm: 1,5 l/ha
Teine pritsimine, kui kultuuril on arenenud 
1-2 lehte ja uued umbrohud on tärganud.
Kulunorm: 1,0 l/ha

Eriti vihmarohke aasta korral võib pärast 
pritsimist tärgata uus umbrohtude 
põlvkond.

 n Köömen
Kulunorm: 2,0 l/ha
Kasutada herbitsiidi Fenix peale külvi, kuid 
enne kultuuri tärkamist.
Lubatud kasutada üks kord kasvuperioodi 
jooksul.

 n Lehtseller, lehtpetersell
Kulunorm: 2,5 l/ha
Kasutada herbitsiidi Fenix peale külvi, kuid 
enne kultuuri tärkamist.
Lubatud kasutada üks kord kasvuperioodi 
jooksul.

 n Till
Kulunorm: 2,0 – 3,0 l/ha
Kasutada herbitsiidi Fenix peale külvi, kuid 
enne kultuuri tärkamist.
Lubatud kasutada üks kord kasvuperioodi 
jooksul.

 n Päevalill
Kulunorm: 2,5 - 3,0 l/ha
Kasutada herbitsiidi Fenix peale külvi, kuid 
mitte hiljem kui 1 nädal enne päevalille 
tärkamist.
Lubatud kasutada üks kord kasvuperioodi 
jooksul.

 n Puukoolid
Kulunorm: 2,0 – 3,0 l/ha
Herbitsiidi Fenix võib kasutada männi, 
kuuse, lehise istandustes ja puukoolides 
talve lõpul/varakevadel, enne pungade 
puhkemist.
Lubatud kasutada 1 kord aastas

Fenix
Herbitsiidid
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Oluline kasutamisel
• Parim herbitsiidi toime saavutatakse 

hästiharitud pinnase (ilma suurte kama-
kateta ja ilma taimejäänusteta mulla pin-
nal) ning võimalikult ühtlase pritsimise 
korral – siis saab preparaat moodustada 
mulla pinnale kileja kihi, mis mõjub umb-
rohtudele nende tärkamisel. 

• Igasugune mullaharimine pärast 
Fenix’iga pritsimist lõhub mulla pinnale 
moodustunud kihi ning vähendab pre-
paraadi mõju umbrohtudele.

• Kui herne, oa ja päevalille põldudel 
kasutada Fenix’it hiljem kui üks nädal 
enne tärkamist, võib herbitsiid ebasood-
sate ilmastikuolude (niiske, jahe) korral 
avaldada kultuurile negatiivset mõju.

• Märgatavalt ebaühtlase maastiku kor-
ral võib toimeaine rohke vee olemas-
olul valguda madalamatesse põllu-
osadesse ning kahjustada kultuuri või 
naaberkultuure.

• Tugev vihm pärast pritsimist võib 
põhjustada kultuuril ajutist stressi ja 
kasvuseisakut.

• Turvas- ja huumusrikastel muldadel 
mõjub preparaat kõige efektiivsemalt 
siis, kui umbrohud on tärganud. 

• Suure orgaanilise aine sisaldusega 
muldade puhul on parim aeg herbitsiidi 
Fenix pritsida vahetult pärast umbroh-
tude tärkamist.

• Fenix võib ebasoodsalt mõjuda veel tär-
kamata rapsile, odrale, salatile, peedile, 
kurgile. Ebasoodsa mõju vältimiseks 
soovitatakse jätta 5 m laiune kaitset-
soon (pritsimata ala) pritsitava põllu ja 
nimetatud naaberkultuuride vahele.

Asenduskultuurid
Kui mingil põhjusel kultuur hävib 3 näda-
lat pärast kõrge kulunormiga Fenix’i prit-
simist põllule, võib samal põllul pärast 
mullaharimist kasvatada suviotra, suvinisu, 
suvirukist, suvitritikalet, suhkrupeeti, päe-
valille, maisi, põlduba ja sojauba. Asen-
duskultuuride külvi ja Fenix’iga pritsimise 
vahele peab jääma vähemalt kolm nädalat. 
Asenduskultuuri külvile peab eelnema mul-
laharimine (vähemalt 10 cm sügavuselt). 
Kui asenduskultuurina on plaanis külvata 
harilikku keerispead või redist, peab kül-
vile eelnema sügavkünd (vähemalt 20 cm). 
Sügisel võib külvata talirapsi, taliotra, tali-
nisu, talirukist, talitritikalet.
Järgmisel aastal võib külvata kõiki kultuure.

Paagisegud
Kui põllul esineb rohkesti kõrrelisi, kum-
melit, kirburohtu või põldkannikest, võib 
parema tulemuse saamiseks kasutada 
paagisegudes ka teisi kultuurile sobivaid 
herbitsiide. Järgige segamise soovitusi 
preparaatide etikettidel. Kui segupartneri 
etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Fenix 
pritsimislahusesse esimesena.

Fenix

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

Herbitsiidid
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Täiuslik sooritus –  Täiuslik sooritus –  
garanteeritud tulemus!garanteeritud tulemus!

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Hussar Activ Plus OD

Laia toimespektriga süsteemne umbrohutõrjevahend rukki-
kasteheina, tuulekaera ja kaheiduleheliste umbrohtude 
tärkamisjärgseks tõrjeks suvi- ja talinisul, talirukkil ja talitritikalel. 

n Toimeained:  2,4-D-etüülheksüülester 300 g/l

  metüüljodosulfuroon-naatrium 10 g/l

  metüültieenkarbasoon 7,5 g/l

  mefenpüür-dietüül 30 g/l (kultuurtaimede kaitseks) 

n Preparaadi vorm:  õlidispersioon 

Toimemehhanism
Hussar Activ Plus OD sisaldab kolme toi-
meainet, mis keemilise jaotuse poolest 
kuuluvad kolme erinevasse rühma ja toi-
meviisilt mõjuvad umbrohutaimele kahel 
erineval moel. Metüüljodosulfuroon-naat-
rium ja metüültieenkarbasoon on mõle-
mad ensüümi ALS aktiivsuse pidurda-
jad. Mõju tulemusena peatub rakkude 
jagunemine umbrohutaimede võrsete ja 
juurte tipus asuvas kasvukuhikus. 2,4-D 
on süsteemne toimeaine, mis kuulub 
fenoksü-karboksüülhapete keemilisse 
gruppi ning toimib auksiin-tüüpi herbit-
siidina, peatades kasvavates võrsetes ja 
lehtedes rakkude pikkuskasvu. See väl-
jendub umbrohutaimede moondunud tai-

meorganite ja väärastunud kasvuna. 
Preparaat imendub umbrohtudesse pea-
miselt lehtede, vähesel määral ka juurte 
kaudu ja levib kiiresti kogu taimes. Umb-
rohtude kasv ja arengu seiskub peaaegu 
koheselt. Esmased visuaalsed märgid 
umbrohutõrjevahendi mõjumisest avaldu-
vad juba paari päeva möödumisel pritsimi-
sest. Umbrohtude lõpliku hävimiseni võib 
sõltuvalt ilmastikutingimustest, umbrohulii-
gist ja pritsimise ajast kuluda 4-6 nädalat. 
Parim toime saavutatakse, kui pritsitakse 
kevadel pärast kõikide umbrohtude tärka-
mist ajal, mil umbrohud on aktiivse kasvu 
faasis ning tingimused kasvuks on sood-
sad – piisav õhuniiskus, piisav mullaniis-
kus, õhutemperatuur üle +10 °C.

Umbrohtude tõrjespekter
Kõrrelised umbrohud Kulunorm
Talinisu, talirukis, talitritikale 1,0 l/ha
Rukki-kastehein (Apera spica-venti)* Väga vastuvõtlik
Suvinisu 0,75 l/ha
Tuulekaer (Avena fatua) Vastuvõtlik
Kaheidulehelised umbrohud Kulunorm
Talinisul, talirukkil, talitritikalel 1,0 l/ha
Valge karikakar (Anthemis arvensis) Väga vastuvõtlik
Raps ja rüps võõrkultuurina Väga vastuvõtlik
Harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris) Väga vastuvõtlik
Harilik rukkilill (Centaurea cyanus) Väga vastuvõtlik/vastuvõtlik
Põld-varesjalg (Consolida regalis) Väga vastuvõtlik
Roomav madar ehk virn (Galium aparine) Väga vastuvõtlik
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Lõhislehine kurereha (Geranium dissectum) Väga vastuvõtlik
Verev iminõges (Lamium purpureum) Väga vastuvõtlik
Harilik kesalill (Matricaria inodora) Väga vastuvõtlik
Põld-lõosilm (Myosotis arvensis) Väga vastuvõtlik
Kukemagun (Papaver rhoeas) Väga vastuvõtlik
Vesihein (Stellaria media) Väga vastuvõtlik
Põld-litterhein (Thlaspi arvense) Väga vastuvõtlik
Põldmailane (Veronica arvensis) Vastuvõtlik
Põldkannike (Viola arvensis) Vastuvõtlik
Suvinisu 0,75 l/ha
Põld-konnatatar (Fallopia convolvulus) Väga vastuvõtlik
Roomav madar ehk virn (Galium aparine) Väga vastuvõtlik
Põldsinep (Sinapis arvensis) Väga vastuvõtlik
Verev iminõges (Lamium purpureum) Väga vastuvõtlik
Põldkannike (Viola arvensis) Väga vastuvõtlik
Kare kõrvik (Galeopsis tetrahit) Väga vastuvõtlik
Harilik malts (Atriplex patula) Väga vastuvõtlik
Valge hanemalts (Chenopodium album) Väga vastuvõtlik
Harilik kesalill (Tripleurospermum inodorum) Väga vastuvõtlik

 
*ALS-resistentsed populatsioonid Hussar Activ Plus OD mõjule täielikult ei allu. Tõhusa mõju saa-
vutamiseks on vaja pritsida, kui umbrohud on alles noored, ning kasvutingimused on head - piisav 
õhuniiskus enne ja pärast pritsimist, piisav mullaniiskus, õhutemperatuur üle +10 °C. 
Väga vastuvõtlikud umbrohud: efektiivsus 95-100% 
Vastuvõtlikud umbrohud: efektiivsus 85-94,9%.

Kasutamisjuhend
Hussar Activ Plus OD’d kasutatakse kõi-
kide umbrohtude tõrjeks taliteraviljadel 
kulunormiga 1 l/ha ja suvinisul 0,75 l/ha. 
Herbitsiidi Hussar Activ Plus OD’d kasu-
tatakse suvi- ja talinisu, talirukki ja talitri-
tikale põldudel umbrohtudest vabanemi-
seks kevadel, peale umbrohtude kasvu 
algust. Herbitsiid mõjub kõige tõhusa-
malt, kui umbrohud on väikesed ning heas 
kasvuhoos. 
Kultuuri seisukohalt on lubatud pritsida 
talitritikalet ja -nisu võrsumise keskelt 
kuni esimese kõrresõlme moodustumiseni 
(BBCH 23-31). 
Rukki-kasteheina tõrje on kõige tõhusam 
võrsumisfaasi lõpuni (kuni BBCH 29). 

Talirukist on lubatud pritsida võrsumise 
keskelt kuni võrsumise lõpuni (BBCH 
23-29). 
Liiga suurte umbrohtude pritsimisel võib 
mõju jääda väiksemaks ning parimat efekti 
ei saavutata.
Suvinisu on lubatud pritsida kasvufaasides 
BBCH 21-29.

Vee kulu: 200-300 l/ha

Lubatud pritsida 1 kord kasvuperioodi 
vältel.
Preparaat on vihmakindel 2 tundi pärast 
pritsimislahuse kuivamist lehtedel.

Hussar Activ Plus OD
Herbitsiidid
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Oluline kasutamisel
• Õhutemperatuur pritsimisel: min +5 

°C kuni max +25 °C, optimaalne tem-
peratuur alates +12 °C.

• Herbitsiidi mõju on parem, kui õhuniis-
kus pritsimise ajal on üle 50%. Sellis-
tel tingimustel on taimede ainevahetus 
kiire ja toimeaine transporditakse kiiresti 
kasvupunktidesse.

• Kleepaine ega märgaja lisamise ei ole 
vajalik, kuna Hussar Activ Plus OD 
sisaldab juba õlilisandit, mis mõjub 
märgajana.

• Ärge pritsige Hussar Activ Plus OD libli-
kõieliste allakülviga põldudele.

• Hussar Activ Plus OD ei ole lubatud 
kasutada odra- ja kaerapõldudel. Pre-
paraat mõjub nendele kultuuridele 
fütotoksiliselt.

• Ärge pritsige, kui kultuur on stressis kas 
põua, üleujutuse, liigniiskuse, kahjurite 
üliintensiivse rünnaku, toitainete puu-
duse, mulla tihenemise vms asjaolude 
tõttu, mis pidurdavad kultuuri kasvu.

• Ärge pritsige Hussar Activ Plus OD’ga 
talinisu ja -tritikalet hiljem kui kultuuri 
1. kõrresõlme faasis (BBCH 31) ning 
suvinisu ja talirukist hiljem kui võrsu-
mise lõpul (BBCH 29). Hilisemas faa-
sis võib preparaat mõjuda kultuurile 
fütotoksiliselt. 

• Ajutiselt võivad kultuuril ilmneda kerged 
kahjustused kängu jäämise ja kloroosi 
näol, kuid pikaajalist mõju saagikusele 
ega kvaliteedile pole.

Asenduskultuurid
Peale talivilja pritsimist Hussar Activ Plus OD’ga võib külvata järgnevaid kultuure:

Peale pindmist harimist  
(min 10 cm)

Peale kündmist  
(min 20 cm)

Järgneval sügisel 
(samal aastal kui 
pritsimine)

Talinisu, talirukis, talitritikale Talioder, taliraps  
(kui pritsimisest on möödunud 95 
päeva)

Järgneval kevadel Suviteraviljad (nisu, oder, tritikale, 
kaer), suhkrupeet, mais

Kõik kultuurid

Pritsitud kultuuri hävimisel: 
• pole lubatud asemele külvata 

suviteravilju
• samal sügisel on lubatud peale pind-

mist harimist külvata talinisu, -tritika-
let ja -rukist ja peale kündmist külvata 
taliotra ja talirapsi (kui pritsimisest on 
möödunud 95 päeva).

Paagisegud
Hussar Activ Plus OD võib segada ena-
mike herbitsiidide, fungitsiidide ja insek-
titsiididega, samuti kasvuregulaatorite ja 
vedelväetistega. Kultuurile on ohutum, 
kui paagisegus ei ole rohkem kui kaks 
segupartnerit.

Hussar Activ Plus OD

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

Herbitsiidid

H
er

bi
ts

iid
id



Täiuslik tõrje!

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Komplet

Mulla mõjuga herbitsiid rukki-kasteheina ja paljude kaheiduleheliste 
umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral, -rukkil ja -tritikalel.

n Toimeained:   flufenatseet 280 g/l

  diflufenikaan 280 g/

n Preparaadi vorm:  suspensioonikontsentraat

Toimemehhanism
Komplet on herbitsiid rukki-kasteheina 
ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrju-
miseks sügisel. Komplet sisaldab kahte 
erineva toimeviisiga ja teineteist täien-
davat toimeainet: 
• flufenatseet omastatakse tärkavate 

umbrohutaimede poolt peamiselt juurte 
ja hüpokotüüli kaudu. 

• diflufenikaan omastatakse samuti pea-
miselt juurte kaudu. Umbrohtude tärka-
misjärgsel pritsimisel imendub diflufeni-
kaan umbrohtudesse ka lehtede kaudu. 

Mõlemad toimeained püsivad mullas 
aktiivsena mitu nädalat pärast pritsimist. 
Seetõttu toimib herbitsiid Komplet tõhusalt 
kaua aega pärast pritsimist. 

Umbrohtude tõrjespekter

 n Väga vastuvõtlikud umbrohud >95%
• Rukki-kastehein
• Harilik punand
• Põldkannike
• Põldsinep
• Vesihein
• Verev iminõges
• Magunalised
• Põld-mailane
• Hõlmlehine mailane
• Pärsia mailane
• Roomav madar
• Harilik konnatatar

• Harilik kesalill
• Põldrõigas
• Raps võõrkulutuurina
• Põld-litterhein
• Harilik hiirekõrv

 n Vastuvõtlikud umbrohud 85-94%
• Rukkilill
• Madal kurereha

 n Mõõdukalt vastuvõtlikud umbrohud 
<85%
• Tuulekaer
• Harilik orashein
• Põldosi
• sügava juurekavaga umbrohud
• nagu põldohakas

Kasutamisjuhend
Herbitsiidi Komplet võib kasutada talini-
sul, taliodral, rukkil ja tritikalel. Parim prit-
simisaeg on varsti pärast kultuuri tärkamist 
kuni kultuuri kolme pärislehe staadiumini 
(BBCH 11-13). Sel ajal on ka umbrohud 
väga varajases kasvufaasis (alles idanemas 
või esimes(t)e iduleh(ted)e staadiumis), mil 
preparaadi mõju on kõige tõhusam.
Kulunorm: 0,4 – 0,5 l/ha.
Kõrgemat kulunormi soovitatakse kasu-
tada suure umbrohtumuse korral, väga 
viljakatel ja/või raske lõimisega muldadel.
Vee kulu: 200-400 l/ha
Lubatud pritsida 1 kord kasvuperioodi 
jooksul.

Herbitsiidid
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Oluline kasutamisel
• Piisav niiskustase mullas suurendab 

herbitsiidi efektiivsust. 
• Herbitsiidi tõhusaks toimimiseks on 

oluline, et pinnas oleks korralikult ette 
valmistatud. Mullakamakate rohke 
esinemine takistab preparaadi mõju 
umbrohtudele. 

• Herbitsiidi Komplet mõju on kõige tõhu-
sam, kui pritsitakse umbrohtude tärka-
mise või idulehtede moodustumise ajal.

• Kõrge huumusesisaldusega muldadel 
on herbitsiidi efektiivsus mõnevõrra 
väiksem kui madalama boniteediga 
muldadel. 

• Ärge pritsige Komplet’i kõrreliste, ris-
tiku jt liblikõieliste vm kaheidulehelise 
kultuuri allakülviga põldudele. 

• Kuna kaheidulehelised kultuurid (nt 
raps) on Komplet’i suhtes tundlikud, väl-
tige pritsimislahuse kandumist tuulega 
lähedalasuvatele põldudele, tiikidesse 
või kraavidesse. 

• Ärge pritsige, kui kultuur on stressis kas 
põua, üleujutuse, liigniiskuse, kahjurite 
üliintensiivse rünnaku, toitainete puu-
duse, mulla tihenemise, juurestiku eba-
piisava arengu vm asjaolude tõttu, mis 
pidurdavad kultuuri kasvu. 

• Pehme talve korral laguneb herbitsiid 
mullas kiiremini inaktiivseteks ühendi-
teks, mis vähendab herbitsiid järelmõju 
kevadel.

Asenduskultuurid
Herbitsiid lagundatakse vegetatsiooni-
perioodi jooksul mulla mikroorganismide 
poolt ning ei mõjuta järelkultuure. 
Kui kultuur mingil põhjusel hävib (nt tal-
vekahjustuste, kahjurite, haiguste tõttu), 
võib 3 kuu möödumisel ning pärast mul-
laharimist külvata suvinisu, -otra, maisi, 
suhkrupeeti, suvirapsi, kartulit.

Paagisegud
Herbitsiidi Komplet võib kasutada 
segudes teiste herbitsiididega toimes-
pektri laiendamiseks ning kontaktsete 
putukatõrjevahenditega. 
Ei ole lubatud segada kasvuregulaatoritega 
ja fungitsiididega. 
Paagisegude valmistamisel valada pritsi 
paaki kõigepealt ½ vee kogusest, seejärel 
Komplet, seejärel segupartner ning ülejää-
nud vesi.

Komplet

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

Herbitsiidid
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Tõestatult kõige 
laiema spektriga 
herbitsiid maisile!

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Maister Power OD

Laia toimespektriga herbitsiid kaheiduleheliste ja lühiealiste 
kõrreliste umbrohtude tõrjeks maisil.

n Toimeained:    foraamsulfuroon-naatrium 31.5 g/l

   metüüljodosulfuroon-naatrium 1 g/l

   metüültieenkarbasoon 10 g/l

n Preparaadi vorm:   õlidispersioon

Toimemehhanism
Maister Power OD sisaldab kolme toime-
ainet, mis tõrjub tõhusalt paljusid kahei-
dulehelisi umbrohtusid (sealhulgas sellist 
maisi põllust raskesti tõrjutavat umbrohtu 
nagu konnatatar) ning kõrrelisi umbrohtu-
sid, sealhulgas harilik orashein ja tähkjas 
kukehirss.

Preparaat sisaldab lisaainet tsüprosul-
famiid, mis kaitseb maisitaimi nii juurte 
kui lehtede kaudu omastatava herbitsiidi 
kahjustuse eest. Kõik toimeained mõjuvad 
läbi roheliste taimeosade, vähesel määral 
omastavad taimed neid ka mullast juurte 
kaudu. Omastatud toimeained viiakse tai-
mes süsteemselt laiali kõikidesse taime 
organitesse.

Herbitsiidi toime väljendub peaaegu 
koheselt peatunud taime kasvus, kolm 

päeva pärast pritsimist on lehtedel juba 
märgatav kollane toon, sellele järgneb 
klorootiliste laikude tekkimine ja üha kau-
gemale arenev võrsete nekroos. Sõltuvalt 
umbrohuliigist ja ilmastikutingimustest 
hukkuvad taimed täielikult 2 kuni 4 nädala 
vältel pärast pritsimist. Kui taimed on prit-
simise hetkeks juba suured või kui ilmastik 
on toimeaine omastamiseks ebasoodne, 
võib taimede lõplik hävimine kesta 3 kuni 
4 nädalat.

Maister Power OD mõjub kõige tõhu-
samalt noortele, aktiivselt kasvavatele 
umbrohtudele. Taimede kasvuks sood-
sad tingimused soodustavad toimeainete 
omastamist ja Maister Power OD toimet. 
Preparaadi mõju pidurdavad kasvustressi 
põhjustav põud või madal temperatuur, 
aga ka tugev vahakiht taime lehtedel. 

Umbrohtude tõrjespekter
Maister Power OD mõjub kulunormil 1,0 – 1,5 l/ha tõhusalt paljudele kaheidulehe-
listele ja lühiealistele kõrrelistele umbrohtudele, sõltuvalt umbrohu liigist:

Kõrrelised umbrohud
Kulunorm

1 L/ha 1.5 L/ha
Harilik orashein  Elytrigia repens Mõõdukalt vastuvõtlik Vastuvõtlik
Tuulekaer  Avena fatua Vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Tähkjas kukehirss  Echinochloa crus-galli Vastuvõtlik Väga vastuvõtlik

Kaheidulehelised umbrohud
Kulunorm

1 L/ha 1.5 L/ha
Valge karikakar  Anthemis arvensis Väga vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Harilik puju  Artemisia vulgaris Vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Raps võõrkultuurina  Brassica napus Väga vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Harilik hiirekõrv  Capsella bursa-pastoris Väga vastuvõtlik Väga vastuvõtlik

Herbitsiidid
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Kasutamisjuhend
Maister Power OD pritsitakse maisipõllule, 
kui umbrohud on tärganud ja maisil on 2 
kuni 6 lehte (BBCH 12-16). Ehkki preparaat 
toimib tõhusalt ka suurtele umbrohtudele, 
on soovitatav umbrohutõrje teha siiski kuni 
maisi 6 lehe faasini, et umbrohud ei kas-
vaks liiga suureks ega hakkaks kultuur-
taimega konkureerides saaki mõjutama. 
Ülekasvanud umbrohud on keemilisele 
tõrjele vähem vastuvõtlikud. Kui maisil on 
rohkem kui 6 lehte, imendub läbi rohelise 
taime pinna rohkem toimeaineid maisi 
kudedesse ning suureneb oht, et kultuuril 
tekib kasvupidurdus.

Kulunorm: 1,0 – 1,5 l/ha
Vee kulu: 200-300 l/ha
Lubatud pritsida 1 kord vegetatsiooni- 
perioodil.
Vihmakindlus: 2 tunni möödumisel 
pritsimisest
Ooteaeg: kui Maister Power OD-d kasuta-
takse õigeaegselt, vastavalt registreeritud 
soovitatud pritsimisajale, ei ole koristusajal 
kultuuris toimeainete jääke.
Ooteaeg loomasöödaks kasutamisel: 
kui Maister Power OD-d kasutatakse õige-
aegselt, vastavalt registreeritud soovitatud 
pritsimisajale (maisil 2-6 lehte), ei ole koris-
tusajal maisi rohelistes osades toimeainete 
jääke. 

Valge hanemalts  Chenopodium album Vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Põldohakas  Cirsium arvense Vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Harilik kurekael Erodium cicutarium Väga vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Harilik punand  Fumaria officinalis Väga vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Roomav madar e virn  Galium aparine Väga vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Madal kurereha  Geranium pusillum Vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Hõlmine iminõges  Lamium amplexicaule Väga vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Verev iminõges  Lamium purpureum Väga vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Harilik kesalill  Matricaria inodora / 
Tripleurospermum inodorum

Väga vastuvõtlik Väga vastuvõtlik

Erilehine linnurohi  Polygonum aviculare Väga vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Konnatatar  Polygonum convolvulus /
Fallopia convolvulus

Väga vastuvõtlik Väga vastuvõtlik

Kahar kirburohi  Polygonum lapathifolium Väga vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Harilik kirburohi  Polygonum persicaria Väga vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Põldsinep  Sinapis arvensis Väga vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Põld-litterhein  Thlaspi arvense Väga vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Kesamailane  Veronica agrestis Vastuvõtlik /

Mõõdukalt vastuvõtlik
Vastuvõtlik

Hõlmlehine mailane  Veronica hederifolia Vastuvõtlik /
Mõõdukalt vastuvõtlik

Vastuvõtlik

Pärsia mailane  Veronica persica Vastuvõtlik Väga vastuvõtlik
Põldkannike  Viola arvensis Väga vastuvõtlik Väga vastuvõtlik

 
Väga vastuvõtlikud - 95-100% mõju;
Vastuvõtlikud - 85-94,9% mõju;
Mõõdukalt vastuvõtlikud - 70-84,9% mõju.

Maister Power OD
Herbitsiidid
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Oluline kasutamisel
• Maister Power OD ei soovitata pritsida, 

kui õhutemperatuur üle +25 °C ning 
sellele lisandub intensiivne päikesekiir-
gus ja väike veevaru mullas. Niisugus-
tes tingimustes pritsituna võib Maister 
Power OD kultuurtaimele fütotoksiline 
olla (tekivad lehtede põletused ja/või 
kasvupidurdus). Pritsimine õhtusel ajal 
vähendab võimalikku negatiivset mõju 
maisile.

• Maister Power OD pritsimine ajal, mil 
on suured päevase ja öise temperatuuri 
kõikumised (vahe on > 20 °C) või kui 
temperatuur on kestvalt alla +10 °C, 
eriti koos pikema vihmaperioodiga, võib 
samuti tekitada maisil ajutisi stressi-
sümptomeid ning kasvupidurdust.

• Maister Power OD-d ei soovitata prit-
sida taimedele, mis kannatavad tugeva 
stressi käes kas põua, kuumuse, 
öökülma, üleujutuse, erosiooni, tugeva 
haiguste infektsiooni või toitainete puu-
duse tõttu.

Asenduskultuurid
Tavapärase rotatsiooni korral võib 
pärast Maister Power OD-ga pritsitud 
maisi koristust külvata järgmisi kultuure:
• Talinisu ja taliotra võib külvata 4,5 kuud 

pärast Maister Power OD pritsimist;
• Teoreetiliselt võib 5 kuud pärast pritsi-

mist külvata talirapsi, kuid see ei sobi 
kokku Eesti tavapärase viljelusprakti-
kaga. Seega võib Eestis rapsi külvata 
alles järgmisel hooajal.

Järgmisel kevadel pärast pritsimist võib 
külvata: suvinisu, suviotra, suvirapsi, suhk-
rupeeti, hernest, põlduba, raiheina ning 
maha panna kartulit. Enne külvi/mahapa-
nekut soovitatakse põld künda.

Kultuuri hävimise korral võib asendus-
kultuurina külvata maisi. Pritsimise ja külvi 
vahele peab jääma vähemalt kolm nädalat. 
Maisi korduskülvile peab eelnema mullaha-
rimine. Otsekülv või minimeeritud harimine 
ei ole soovitav.

Paagisegud
Maister Power OD-d võib segada ena-
mike insektitsiidide, fungitsiidide ja teiste 
herbitsiididega.

Mikroväetiste ja Maister Power OD prit-
simise vahele soovitame jätta 7 päevase 
intervalli, et vältida fütotoksilisust ja võima-
likku maisitaimede kasvuseisakut. 

Maister Power OD

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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VÕIM
UMBROHTUDE 

VASTU!

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Mateno Duo

Herbitsiid, mida kasutatakse sügiseseks umbrohutõrjeks, et tõrjuda 
sügisel tärkavaid umbrohtusid integreeritud taimekaitsevõtetega, 
mille puhul järgneb järgmisel kevadel umbrohutõrje sobiva 
herbitsiidiga. Mateno Duo tõrjub mitmeid olulisi laialehelisi 
umbrohtusid ning toetab paljude raskesti tõrjutavate kõrreliste 
umbrohtude tõrjemeetmeid talinisu, talitritikale, taliodra ja talirukki 
põldudel.

n Toimeained:   aklonifeen 500 g/l

  diflufenikaan 100 g/l

n Preparaadi vorm:  suspensioonikontsentraat

Toimemehhanism
Mateno Duo sisaldab kahte toimeainet: 
aklonifeen ja diflufenikaan.

Aklonifeeni omastatakse umbrohutai-
mede poolt hüpokotüüli, idulehtede ja 
koleoptiili (mitte juurte) kaudu ja toimeaine 
liigub edasi meristeemi. Meristeemrak-
kude jagunemine küll jätkub, kuid klorofülli 
ei sünteesita, mis väljendub klorootiliste 
umbrohutaimedena.

Aklonifeen ei peata idanemist, vaid 
peatab taimede arengu sõltuvalt umbro-
hutaimede kasvuintensiivsusest ja abso-
rbeeritud aklonifeeni kogusest. Valguse 
intensiivsus ei mõjuta aklonifeeni aktiiv-
sust, temperatuuri tõus pritsimise järgselt 
parandab ja kiirendab efektiivsust.

Diflufenikaani omastavad umbrohutai-
med kõige paremini noorte ja arenevate 

juurte kaudu. Seemned ja taimed, mis 
idanevad ja arenevad mullapinna lähedal 
omastavad diflufenikaani nii lehtede kui ka 
juurte kaudu. Diflufenikaan liigub kiiresti 
meristeemrakkudeni. Diflufenikaan mõjub 
lehekudedele püsivalt läbi idulehtede ja 
arenevate roheliste taimeosade. Samuti 
on diflufenikaan ka liikuv taime ksüleemis, 
mistõttu efektiivsus avaldub ka juurekaud-
sel omastamisel.

Mateno Duo pritsimise järgselt jääb 
mulla pinnale kiht, mis on püsiv ja ei leostu. 
Tärkamisel saavad umbrohud kontakti 
mullakihil oleva toimeainega ja hävivad.

Nähtav mõju avaldub 2-10 päevaga, 
esmalt kasvupidurdusena, siis kloroosi ja 
heledate kudedena. Umbrohutaimed küll 
tärkavad, kuid mõne aja möödudes muu-
tuvad heledaks ja kollaseks.

Herbitsiidid

H
er

bi
ts

iid
id



44

Kasutamisjuhend
Herbitsiidi Mateno Duo võib kasutada tali-
nisul, taliodral, rukkil ja tritikalel. Parim prit-
simisaeg on varsti pärast kultuuri tärkamist 
kuni kultuuri kolme pärislehe staadiumini 
(BBCH 10-13). Sel ajal on ka umbrohud 
väga varajases kasvufaasis (alles idanemas 
või esimes(t)e iduleh(ted)e staadiumis), mil 
preparaadi mõju on kõige tõhusam.
Kulunorm: 0,35 l/ha
Vee kulu: 100-300 l/ha
Lubatud pritsida 1 kord kasvuperioodi 
jooksul.

Umbrohtude tõrjespekter
Sobilikes tingimustes pritsides, kasutades soovituslikke pritsimistehnikaid, on sügisene 
efektiivsus maksimaalne. Soovituslik on kasutada järgmisel kevadel sobivat herbitsiidi 
sõltuvalt kasvavatest umbrohtudest.

Tärkamisjärgne pritsimine,
Kultuuri kasvufaas BBCH 10-13 Umbrohud
Väga hea efektiivsus
95 – 100 %

Harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris)
Verev iminõges (Lamium purpureum)
Põld-lõosilm (Myosotis arvensis)
Vesihein (Stellaria media)
Põld-litterhein (Thlaspi arvense)
Põldkannike (Viola arvensis)
Raps võõrkultuurina (Brassica napus)
Kukemagun (Papaver rhoeas)
Harilik ristirohi (Senecio vulgaris)
Põldmailane (Veronica arvensis)
Pärsia mailane (Veronica persica)

Hea efektiivsus
85 – 95 %

Roomav madar (Galium aparine)
Harilik kesalill (Tripleurospermum inodorum)
Madal kurereha (Geranium pusillum)
Rukkilill (Cyanus segetum)

Mõõdukas efektiivsus
70 – 85 %

Rukki-kastehein (Apera spica-venti)
Murunurmikas (Poa annua)

Mateno DUO
Herbitsiidid
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Oluline kasutamisel
• Mateno Duo on efektiivne isegi mada-

late temperatuuride juures. Optimaalne 
efektiivsus ja ohutu pritsimine kultuuri 
seisukohalt on, kui kultuur ja ka umb-
rohud on heas kasvus ja temperatuurid 
ei lange alla 0 °C. 

• Kerge vihm pärast pritsimist isegi paran-
dab Mateno Duo efektiivsust. 

• Mullalõimis ja mullaniiskus: hästi eelha-
ritud ja sõmerjas, ilma suurte mullatük-
kide ja kamakateta põllupind, kus on ka 
piisavalt niiskust, parandab herbitsiidi 
efektiivsust. 

• Igasugune harimine ja mulla liigutamine 
peale pritsimist vähendab mullaherbit-
siidi efektiivsust. Pole soovitatav põldu 
rullida peale pritsimist.

• Sobilikes tingimustes pritsides, kasuta-
des soovituslikke pritsimistehnikaid, on 
sügisene efektiivsus maksimaalne. Soo-
vituslik on kasutada järgmisel kevadel 
sobivat herbitsiidi sõltuvalt kasvavatest 
umbrohtudest.

• Pritsimisjärgselt võib ilmneda ajutiselt 
kloroos teraviljalehtedel. Väga harva 
võib sordist tulenevalt tekkida ka lühi-
ajaline kasvupidurdus:
 ཛྷ Kui kohe peale pritsimist on tugev 
sadu.

 ཛྷ Pritsimise järgselt esineb öökülma.
 ཛྷ Kui pritsimine ajastatakse vahetult 
enne/pärast teravilja tärkamist, võib 
iduleht olla toimeainetele tundlik. 
Need nähud on ajutised ning ei oma 
saaki kahjustavat mõju.

Asenduskultuurid
Kasutades registreeritud kulunormi 0,35 l/
ha on võimalik järgneva kultuurina külvikor-
ras kasvatada suhkrupeeti, rapsi, teravilju, 
põlduba, hernest, maisi ja Itaalia raiheina.

Taliteravilja hävimisel talvel on soovita-
tav enne järgneva kultuuri külvamist mulda 
künda või sügavalt harida (eriti kui järelkul-
tuuriks on põlduba).

Mateno DUO

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Puma Universal

Valiva toimega süsteemne herbitsiid 
kõrreliste umbrohtude, eelkõige tuulekaera 
ja rukki-kasteheina tärkamisjärgseks tõrjeks 
tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja 
tritikalel.

n Toimeained:  fenoksaprop-P-etüül 69 g/l

  dietüülmefenpüür 75 g/l

n Preparaadi vorm:  emulsioonikontsentraat

Toimemehhanism
Toimeaine imendub umbrohtudesse taime 
roheliste osade, lehtede ja võrsete, kaudu. 
Aktiivne toimeaine paikneb taimes ümber, 
ladestudes kasvavatesse kudedesse võr-
sumissõlmes, kasvukuhikusse, võrsetesse. 
Umbrohutaime ainevahetus on häiritud, 
langeb klorofülli sisaldus. Umbrohtude 
kasv lakkab 2-3 päeva pärast pritsimist. 
Preparaadi mõju väljendub algul lehtede 
kolletumises, hiljem koed närbuvad ja taim 
sureb. Puma Universal’i täielik mõju ilmneb 
sõltuvalt ilmastikutingimustest 2-4 nädalat 
peale pritsimist. 

Tänu kultuurtaimi kaitsvale lisandile 
on preparaat kultuurile täiesti ohutu, sõl-
tumata selle kasvufaasist. Toimeaine 
laguneb kiiresti kultuurtaimele ohututeks 
ühenditeks samas kui umbrohtudes säilib 
täielikult selle bioloogiline aktiivsus. Puma 
Universal’il puudub mõju mulla kaudu. 
Mulda sattudes laguneb toimeaine kiiresti 
bioloogiliselt mitteaktiivseteks laguproduk-
tideks. Seetõttu on Puma Universal järel-
kultuurile täiesti ohutu.

Umbrohtude tõrjespekter 

 n Vastuvõtlikud umbrohud: 
• Tuulekaer
• Aas-rebasesaba
• Rukki-kastehein
• Kukehirss
• Kukeleib

 n Mittevastuvõtlikud umbrohud: 
• aruheinad, orashein, murunurmikas, 

raiheinad, kaheidulehelised umbrohud.

Kasutamisjuhend
Puma Universal on kasutamiseks järg-
mistel kultuuridel: suvi- ja talinisu, suvi- ja 
talioder, rukis, tritikale.

Mitte pritsida kaera ega kaerasegatise 
põldudele!

 n Kulunorm:
• Suviteraviljad, talioder: 0,8 – 1,0 l/ha
• Talinisu, rukis, tritikale 1,0 - 1,2 l/ha.

Kõrgemat normi soovitatakse kasutada 
hilisel pritsimisel, kui umbrohud on juba 
üsna suured või herbitsiidide taimesse 
imendumiseks ebasoodsate ilmastikuolude 
korral (madal temperatuur, põud).

Optimaalne aeg pritsimiseks suvi- ja 
talinisu, suviodra, rukki ja tritikale pritsimi-
seks on alates 3. lehest kuni 2. kõrresõlme 

Herbitsiidid
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moodustumiseni. Taliotra võib pritsida kuni 
võrsumise lõpuni. 

Puma Universal’i mõju umbrohtudele 
on tõhusaim tuulekaera ja teiste kõrreliste 
umbrohtude kahe pärislehe faasist kuni 
teise kõrresõlme moodustumiseni.

Vee kulu: 200 – 300 l/ha
Vihmakindlus: 2 tundi.
Hooajal on lubatud teha 1 pritsimine.

Oluline kasutamisel
• Taime kasvuks soodsad ilmastikutingi-

mused (piisavalt niiskust, temperatuur 
+12…+20°C), soodustavad preparaadi 
toimet.

• Põuaperioodil võib herbitsiidi mõju 
väheneda. Sel juhul soovitatakse prit-
sida õhtul, kui õhuniiskus on suurem.

• Odral võib preparaat põhjustada ajutise 
värvimuutuse, mis ei mõjuta saaki.

• Preparaati ei soovitata kasutada:
 ཛྷ kui taimed on stressis (põua vm 
põhjusel).

 ཛྷ kui ööl enne või pärast pritsimist on 
oodata öökülma.

 ཛྷ temperatuuril üle 28 °C ja kui õhuniis-
kus on alla 30%. Sel juhul on kemi-
kaalide imendumine taimesse väga 
aeglane.

Asenduskultuurid
Kuna preparaat laguneb ühe vegetat-
siooniperioodi jooksul, siis ei ohusta see 
järelkultuure.

Kui tekib vajadus likvideerida Puma 
Universal’iga töödeldud külv (nt taimed 
on kahjustunud öökülmadest, haigustest 
või kahjuritest), siis võib sellel põllul peale 
külvieelset mullaharimist kasvatada üks-
kõik millist kultuuri.

Paagisegud
Puma Universal´i võib kasutada segus koos 
fungitsiidide, insektitsiidide ja kvaliteetsete 
mikroväetistega. Ei soovitata segu kasvu-
regulaatoritega, kuna preparaadi toime 
võib väheneda.

Ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtude 
üheaegseks tõrjeks võib Puma Universal’i 
kasutada paagisegudes koos mõnede 
laialehiste umbrohtude tõrjeks mõeldud 
preparaatidega, näiteks Sekator OD-ga. 
Paagisegude korral soovitame kasutada 
Puma Universali kõrgemaid kulunorme: 
• suviteraviljadel Puma Universal 1,0 l/ha 

+ Sekator OD 0,1 – 0,15 l/ha (sõltuvalt 
põllu üldisest umbrohtumusest); 

• taliteraviljadel Puma Universal 1,2 l/ha 
+ Sekator OD 0,15 l/ha. 

Paagisegusid ei soovitata kasutada hiljem, 
kui tuulekaera 4-6 lehe faasis.

NB! Puma Universal’i ei tohi segada pre-
paraatidega, mis sisaldavad MCPA-d, 
dikambat või 2,4-D, kuna mõju kõrrelistele 
umbrohtudele võib väheneda.

Puma Universal

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Sekator OD

Herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude 
tärkamisjärgseks tõrjeks tali- ja suvinisul, 
tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel. Ei sobi 
kasutamiseks kaeral.

n Toimeained:  amidosulfuroon 100 g/kg

  metüüljodosulfuroon-naatrium 25 g/l

  mefenpüür-dietüül 250 g/l  

  (kultuurtaimede kaitseks)

n Preparaadi vorm:  õlidispersioon

Toimemehhanism
Sekator OD on süsteemne herbitsiid. 
Preparaat imendub umbrohu taimedesse 
peamiselt lehtede, aga ka juurte kaudu ja 
levib kiiresti kogu taimesse. Toimeained 
hävitavad taimede kasvukuhiku ning kiires-
tipaljunevad meristeemrakud pungades, 
põhjustades umbrohtude kasvu ja arengu 
seisaku. Toime ilmneb 7 - 10 päeva jooksul 
taimede kolletumise ja närbumisena.

Umbrohtude tõrjespekter 

 n Vastuvõtlikud umbrohud: 
põldsinep, vesihein, iminõgesed, valge 
hanemalts, põld-varsapõlv, põldmagun, 
põldohakas (kuni 15 cm kõrge), kare kõr-
vik, virn, mailased, linnu- ja kirburohud, 
konnatatar, kesalill, põldrõigas, harilik nälg-
hein, tähkjas rebashein, harilik hiirekõrv, 
põld-litterhein, võõrkakar, rapsi isekülv.

 n Keskmise vastuvõtlikkusega 
umbrohud: 
põldkannike, harilik ristirohi, hiireherned, 
harilik punand.

 n Vastupidavad umbrohud: 
kõrrelised umbrohud

Herbitsiidid
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Kasutamisjuhend
 n Kulunorm: 

• Talinisu, talioder, rukis, tritikale 0,1-0,15 
l/ha 

• Suvinisu, suvioder 0,1 – 0,15 l/ha 

Kõrgemat kulunormi on soovitatav kasu-
tada, kui õhutemperatuur on madal või kui 
umbrohtudel on arenenud mitu pärislehte. 

Pritsimise aeg: Taliteraviljad (talinisu, 
rukis, tritikale, talioder) – pritsitakse keva-
del, kui vegetatsioon on alanud ja umb-
rohud tärganud. Suviteraviljad (oder ja 
nisu) – pritsitakse, kui kõik umbrohud on 
tärganud. Kultuuri seisukohalt on lubatud 
pritsimisaeg kolme lehe faasist kuni lipu-
lehe ilmumiseni (BBCH 13-37). Parim toime 
saadakse, kui pritsitavad umbrohud on 2–4 
pärislehe faasis.

Soovitatav vee kogus: 200–300 l/ha. 
Lubatud 1 pritsimine.
Preperaat on vihmakindel 2 tundi pärast 
pritsimislahuse kuivamist lehtedel.

Oluline kasutamisel
• Üldjuhul ei ole Sekator OD-le vaja lisada 

kleepainet. Kleepaine lisamine võib siiski 
parandada preparaadi toimet, kui ilmas-
tikutingimused on umbrohtude kasvuks 
ebasoodsad ning taimede ainevahetus 
aeglane (põud, madal temperatuur). 

• Sekator OD võib kasutada, kui ööpäe-
vane keskmine õhutemperatuur on üle 
+5°C.

• Mitte kasutada kaerapõllul ega liblikõie-
liste allakülviga teraviljades.

Asenduskultuurid
Juhul, kui vegetatsiooniperiood on olnud 
äärmiselt põuane ning Sekator OD pritsi-
mise ja talirapsi või –rüpsi külvamise vahele 
jääva perioodi jooksul on sademete hulk 
olnud väiksem kui 100 mm, soovitatakse 
põld enne rapsi või rüpsi külvamist künda. 
Kui vihma on enne külvi tulnud rohkem, kui 
100 mm, ei ole kündmine vajalik.

Paagisegud
Mõnel juhul on otstarbekas lisada Seka-
tor OD-le teisi herbitsiide: 
• Sekator OD 0,15 l /ha + MCPA 750 0,5 

l/ha, kui pikka aega on olnud põud ning 
malts on üle 20 cm kõrge või rukkilillel 
on rohkem kui 4-6 lehte. 

• Sekator OD 0,15 l /ha + Puma Universal 
1,0 l/ha, tuulekaera ja/või rukki-kaste-
heina tõrjeks.

Sekator OD

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Targa®2 Super

Süsteemne umbrohutõrjevahend üheaas-
taste kõrreliste umbrohtude (välja arvatud 
murunurmikas) ja hariliku orasheina tõrju-
miseks suvi- ja talirapsis, suvi- ja talirüpsis, 
sööda- ja suhkrupeedi ning kartuli põldudel. 
Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga 
kultuuridele: põlduba, põldhernes ja porgand.

n Toimeained:  kvisalofop-P-etüül 50 g/l

n Preparaadi vorm:  emulsioonikontsentraat

Toimemehhanism
Targa Super toimib eelkõige roheliste tai-
meosade, st lehtede kaudu ning seetõttu 
kasutatakse pärast umbrohtude tärkamist. 
Toimeaine tungib kiiresti lehtedesse ja 
transporditakse algkudedesse ehk meris-
teemrakkudesse, kus ta peatab taime eda-
sise arengu. Nähtav toime saabub 10–14 
päeva pärast pritsimist ning seda kiirendab 
soe ilm ja kõrge õhuniiskus. Umbrohulehed 
kolletuvad, peavõrsed surevad järk-järgult 
(neid on võimalik kergesti välja tõmmata).

Targa Super toimib sõltumata pinnase 
liigist. Mitmeaastastel taimedel ladestub 
toimeaine süsteemsete omaduste tõttu 
maa-alustesse osadesse, kus see takistab 
uute võrsete tekkimist.

Taimekasvu jaoks soodne ilm kiirendab 
ka sellisel juhul umbrohtude hävimist. 

Umbrohtude tõrjespekter 
Targa Super tõrjub väga hästi tähtsa-
maid üheaastasi kõrrelisi umbrohtusid ja 
orasheina.

 n Kulunorm 0,75 – 1,25 l/ha
• aas-rebasesaba
• rukki-kastehein
• lusted
• tuulekaer
• kukehirss
 n Kulunorm 1,5 – 2,0 l/ha

• Orashein

Ei tõrju piisavalt murunurmikat.
Umbrohud, mis tärkavad pärast pritsimist, 
ei hävi. 

® – Registeeritud Nissan Chemical Industries Ltd., Tokio kaubamärk
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Kasutamisjuhend
Targa Super’it kasutatakse umbrohtude tõr-
jumiseks tärkamisjärgselt, kui põhiline osa 
umbrohtudest on tärganud. Kultuurid taluvad 
Targa Super’it hästi, seetõttu võib kasutusaja 
määramisel võtta eranditult aluseks umbroh-
tude arengu. Otstarbekas on pritsida sel ajal, 
mil kultuurtaimed on veel piisavalt väikesed 
ega varja umbrohtusid. Sel juhul jõuab prit-
simislahus tõrjutavate taimedeni ning prepa-
raadi parim toime on tagatud. 

Rapsi ja rüpsi on lubatud pritsida nii sügi-
sel kui kevadel alates kultuuri esimesest 
pärislehest kuni varre pikkuskasvu lõpuni. 

Põlduba ja –hernest on lubatud pritsida 
alates kultuuri esimesest pärislehest kuni 
varre pikkuskasvu lõpuni. 

Suhkru- ja söödapeedi põlde pritsitakse 
alates kultuuri esimese pärislehe faasist 
kuni ajani, mil lehestik on lõplikult välja 
kujunenud ning katab 90% maapinnast. 

Kartulit on lubatud pritsida peale tärka-
mist, alates esimese lehe moodustumisest 
kuni lehestik on lõplikult välja kujunenud ja 
read hakkavad omavahel kokku kasvama. 

Porgandit võib pritsida alates kultuuri esi-
mese pärislehe faasist kuni ajani, mil por-
gandijuur on saavutanud lõpliku suuruse.

Ooteajad: 
• Raps ja rüps: 90 päeva
• Põlduba: 42 päeva 
• Põldhernes: 35 päeva 
• Suhkru-ja söödapeet: 60 päeva 
• Kartul: 49 päeva 
• Porgand: 42 päeva 

Vihmakindlus: 1-2 tunni möödudes prit-
simisest, sõltuvalt ilmastikutingimustest.

 n Üheaastaste kõrreliste umbroh-
tude tõrjumiseks (välja arvatud 
murunurmikas) 
Pritsitakse alates umbrohtude kahe lehe 
faasist kuni võrsumise lõpuni (BBCH 
12–29). Pritsimiseks on parim hetk siis, kui 
enamik tärganud umbrohtudest on 3 lehe 
staadiumis. Umbrohud, eriti isekülvanud 
teravili, mida töödeldakse varakult idane-
mise järel, võivad pärast taime maapeal-
sete osade hävimist uuesti tärgata. 
Pritsimise aeg: kevadel pärast tärka-
mist; talirapsil ja –rüpsil ka sügisel pärast 
tärkamist. 
Kulunorm: 0,75 - 1,25 l/ha. Kui ilmasti-
kutingimused on soodsad (soe ja niiske 
ilm, temperatuur >10ºC), piisab tavaliselt 
kulunormist 0,75 – 1,0 l/ha. Kui umbroh-
tudel on arenenud juba mitu võrset, tuleks 
kindla tulemuse saavutamiseks kasutada 
kõrgeimat soovitatud kulunormi.
Veekulu: 200–400 l/ha. 
Lubatud on pritsida maksimaalselt 1 kord 
kultuuri kohta või 1 kord aastas. 

 n Hariliku orasheina tõrjumiseks 
Orasheina vastu saavutatakse parim toime, 
kui orashein on moodustanud toimeaine 
sidumiseks piisavalt lehemassi, s.t on ligi-
kaudu 15–20 cm kõrge. Soodsate kasu-
tustingimuste korral on võimalik saavutada 
Targa Super’iga märkimisväärne pikaaja-
line toime. 
Pritsitakse enamasti kevadel, kui orashein 
areneb kiiresti. Võib pritsida ka sügisel, kui 
ilm soodustab orasheina kasvu. 
Kulunorm: 1,25 - 2,0 l/ha 
Veekulu: 200-400 l/ha. 
Lubatud on pritsida maksimaalselt 1 kord 
kultuuri kohta või 1 kord aastas. 

Targa®2 Super

® – Registeeritud Nissan Chemical Industries Ltd., Tokio kaubamärk
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Oluline kasutamisel
• Targa Super’it võib kasutada sööda- 

ja suhkrupeetidel, kartulil ja porgandil 
sordipiiranguta. Suhkru- ja söödapeedi 
põldudel võib Targa Super’it töö öko-
noomsuse huvides segada laialehiste 
umbrohtude tõrjeks tavaliselt kasutata-
vate peediherbitsiididega.

• Targa Super on kultuuride poolt väga 
hästi talutav. Sordipiiranguid ei ole keh-
testatud. Kartulisortidel võib äärmus-
likumates kasutustingimustes esineda 
lehtede kohatist heledaks muutumist, 
kuid üldjuhul need sümptomid kaovad 
kiiresti. Targa Super’it võib kasutada ka 
seemnekartulil, sest nimetatud kollakaid 
plekke ei ole võimalik segi ajada kartuli 
viirushaigustega. 

• Targa Super’i formulatsioonis sisaldub 
preparaadi lehtedele kleepumist ja tai-
messe imendumist soodustav klee-
paine. Täiendava kleepaine lisamine 
pritsimislahusele ei ole vajalik.

• Teraviljakultuurid ja söödataimed on 
Targa Super’i suhtes tundlikud ning prit-
simine võib neid kahjustada. Kindlasti 
tuleb vältida pritsimislahuse edasikan-
dumist või lendumist naaberkultuuridele.

Asenduskultuurid
Pärast Targa Super’i kasutamist, kas sügi-
sel või kevadel, võib juba pritsimisele järg-
neval sügisel külvata kõiki talikultuure. 

Kultuuri hävimise korral: 
• võib külvata teravilja, maisi vt üheidule-

helisi kultuure, kui pritsimisest on möö-
das 4 nädalat.

• kaheiduleheliste kultuuride külvamisel 
ooteaega ei ole.

Paagisegud
Targa Super’it võib segada peedi puhul 
kaheiduleheliste umbrohtude vastaste 
tärkamisjärgsete herbitsiididega, siiski 
soovitame mitte segada juurde rohkem 
kui ühe herbitsiidi. Kartuli puhul nimeta-
tud segusid ei soovitata, sest need võivad 
tekitada taimekahjustusi. Järgige tootjate 
kasutusjuhiseid.

Targa®2 Super

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

® – Registeeritud Nissan Chemical Industries Ltd., Tokio kaubamärk
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Aliette
Ascra Xpro
Falcon Forte
Folicur
Infinito
Input
Input Triple
Leimay SC
Previcur Energy
Propulse
Prosaro
Serenade Aso
Siltra Xpro
Tilmor
Variano Xpro
Zantara

Fungitsiidid
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Aliette

Fungitsiid maasika fütoftoroosi tõrjeks 
avamaal, ebajahukaste tõrjeks kurgil ja salatil, 
juuremädaniku tõrjeks dekoratiivtaimedel 
ning varrepõletiku tõrjeks kase istikutel nii 
kasvuhoones kui avamaal.

n Toimeaine:  fosetüül-Al 800 g/kg

n Preparaadi vorm:  vees dispergeeruvad graanulid

Toimemehhanism
Aliette on profülaktilise ja raviva toimega 
fungitsiid maasika fütoftoroosi tõrjeks, 
kurgi ja salati ebajahukaste, dekoratiivtai-
mede juuremädaniku ning kase istikutel 
varrepõletiku tõrjeks. Sobib kasutamiseks 
haiguste tõrjel maasikal avamaal, teistel 
kultuuridel nii kasvuhoones kui avamaal.

Kasutamisjuhend

 n Maasika-fütoftoroosi tõrjeks 
Juurdunud taimed asetada vahetult enne 
istutust 0,5 – 1 tunniks Aliette 0,3% lahu-
sesse (30 g/10 l veele). 
Taimi võib ka kasta, kas istutuse ajal või 
vahetult pärast istutust, 0,3 % lahusega. 
Pritsimisel pärast istutamist kulunorm 4 kg/ha. 
Veekulu: 700-1000 l. 
Kasutatakse ainult istutusaastal. Lubatud 
kasutada 1 kord. 
Ei soovitata kasutada kandvas istanduses. 
Ooteaeg: 4 päeva.

 n Kurgi-ebajahukaste tõrjeks 
Pritsitakse ennetavalt või esimeste haigus-
tunnuste ilmnemisel 0,3 % lahusega või 
kulunormiga 3 kg/ha. 
Vee kulu: 500 – 1000 l/ha. 
Soovitatakse pritsida hommiku- või õhtu-
tundidel, mil õhuniiskus on suur ja tempe-
ratuur mitte liiga kõrge, nii et pritsimislahus 
säiliks taimede peal võimalikult pikka aega. 
Lubatud 2-4 pritsimist intervalliga 14 päeva.
Ooteaeg: 3 päeva. 

 n Salati-ebajahukaste tõrjeks 
Fungitsiidi Aliette võib segada 
kasvusubstraadiga: 
• talveperioodil 0,5-0,7 kg/m³ 
• kevadperioodil 0,3-0,5 kg/m³. 

Veekulu: 10 -20 l/m³. 

Avamaa salatit pritsitakse haiguste tõrjeks 
kas taimede istutamise ajal või 1 nädal 
pärast istutamist, kui taimed on juurdunud 
ning neil on arenenud 4-6 lehte. 
Lubatud 2-4 pritsimist intervalliga 10-14 
päeva. 
Kulunorm: 3 kg/ha.
Veekulu: 400-600 l/ha. 
Kastmine 1 tund pärast pritsimist (5-10 
mm) kindlustab preparaadi parema toimi-
mise ja vähendab taimede kahjustumise 
riski. 

Kasvuhoones võib ebajahukaste vastu 
pritsida lahusega: Aliette 3 kg/ha + vett 
400-600 l/ha. 
Kahjustuste vältimiseks tuleks taimi kind-
lasti pärast pritsimist veega kasta (1 mm) 
ning korrata kastmist (2 mm) veel 1 tunni 
möödumisel. 
Ooteaeg: 14 päeva. 

Fungitsiidid
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 n Dekoratiivtaimede juuremädanike 
tõrjeks 
Fungitsiidi Aliette graanulid segada enne 
taimede istutamist substraadiga kulunormil 
400 g/m3. Substraati võib pritsida 0,3 – 0,4 
% töölahusega (3-4 kg/ha) nii kasvuhoones 
kui puukoolis. 
Lubatud 1 pritsimine enne ümberistutust 
ja kaks pritsimist peale istutust intervalliga 
21-28 päeva. Taimede pritsimisel haigus-
tunnuste ilmnemisel kasutatakse 0,3-0,4% 
lahust (kulunorm 3-4 kg/ha). Lubatud 1-4 
pritsimist. 
Kõrge õhuniiskus pritsimise päeval paran-
dab oluliselt preparaadi mõju ning vähen-
dab taimede kahjustumise riski. 

 n Kaseistikute varrepõletiku vältimiseks 
Pritsitakse istikuid kevadise kasvu algu-
ses 2-3 päeva enne kasvuhoonest ava-
maale viimist või kilede eemaldamist 0,3% 
lahusega.
Veekulu: 800 l/ha. 
Lubatud 1 pritsimine.

Aliette

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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KINDLUSTA OMA TULU  
TÄNA JA OLE VALMIS  
PAREMAKS HOMSEKS!

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Ascra Xpro

Laia toimespektriga ja pika toimeajaga süsteemne fungitsiid 
teraviljahaiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, kaeral, 
rukkil ja tritikalel. 

n Toimeained:   biksafeen 65 g/l

  fluopüraam 65 g/l

  protiokonasool 130 g/l

n Preparaadi vorm:  emulsioonikontsentraat 

Toimemehhanism
Ascra Xpro on süsteemne fungitsiid, mis 
sisaldab kolme toimeainet. Kõik toimeai-
ned kuuluvad erinevatesse keemilistesse 
klassidesse ning mõjutavad haigustekitajat 
erineval viisil. 

Biksafeen kuulub karboksamiidide (SDHI) 
keemilisse klassi. Biksafeen on lokaal-
süsteemne fungitsiid, mis takistab hai-
gustekitaja seene hingamist. Biksafeen 
pakub pikaajalist kaitset haiguste vastu 
ning on efektiivne väga paljude teravilja 
kahjustavate seenhaiguste, eriti kõrreliste 
helelaiksuse, nisu-pruunlaiksuse, roos-
tehaiguste ning odra-võrklaiksuse vastu. 
Lisaks kaitsvale toimele haiguste vastu 
mõjutab biksafeen positiivselt ka taimede 
ainevahetust, taimed on rohelisemad ning 
põuakindlamad. 

Fluopüraam kuulub karboksamiidide (SDHI) 
keemilisse klassi, bensamiidide alamklassi. 
Fluopüraam on translaminaarne fungitsiid, 
mis samuti takistab seene hingamist. Fluo-
püraam on laia toimespektriga ja eriti tõhusa 
mõjuga nisu-pruunlaikususe vastu. 

Protiokonasool kuulub triasoolide (DMI) 
keemilisse klassi. Protiokonasool on süs-
teemne fungitsiid, mis takistab seene nii-

distiku väljaarenemist. Protiokonasool on 
tugeva ennetava ja raviva toimega paljude 
taimehaiguste vastu. Eriti efektiivne on 
protiokonasool nisu-helelaiksuse vastu 
lehtedel ja viljapeadel, samuti fusarioosi 
vastu teraviljapeadel, aga ka jahukaste 
vastu ning odra-võrklaiksuse ja äärislaik-
suse vastu teraviljadel. 

Tänu biksafeenile, protiokonasoolile ja 
fluopüraamile ning Xpro tehnoloogiale on 
taimelehed laiemad ning püsivad kauem 
rohelised, kogu vegetatsiooniperioodi ajal 
toimub aktiivselt fotosüntees ja taimed 
taluvad paremini keskkonnast tulenevaid 
stressitingimusi, nt põud, kuivus ja kuu-
mus. Tulemuseks on rohkem teri viljapeas 
ja suurem ning kvaliteetsem terasaak.

Kolme toimeaine tasakaalustatud mõju 
tähendab, et Ascra Xpro toimib nii haigust 
ennetavalt ehk profülaktiliselt, kui ravivalt, 
s.t. peatab juba lööbinud haiguse arengu 
taimel. Toimeained imenduvad lehtedesse 
ja võrsetesse ning liiguvad koos taimemah-
ladega mööda juhtkudesid ülespoole, pak-
kudes pikaajalist kaitset kõikide majandus-
likult oluliste taimehaigusihaiguste vastu 
tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, kaeral, 
rukkil ja tritikalel. 

Fungitsiidid
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Taimehaiguste tõrjespekter

 n Tali- ja suvinisu
Lehtedele lööbivad haigused:
• Helelaiksus lehtedel (Mycosphaerella 

graminicola)
• Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria 

nodorum)
• Nisu-pruunlaiksus (Pyrenophora 

tritici-repentis)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria 

graminis)
• Nisu kollane rooste (Puccinia 

striiformis)
• Pruunrooste (Puccinia recondita)

Viljapeadele lööbivad haigused:
• Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria 

nodorum)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

 n Tali- ja suvioder
Lehtedele lööbivad haigused:
• Kõrreliste võrklaiksus (Pyrenophora 

teres)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Odra-leherooste (Puccinia hordei)
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis)
• Ramulaaria (Ramularia collo-cygni)

Viljapeadele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

 n Rukis
Lehtedele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis)
Viljapeadele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

 n Tritikale
Lehtedele lööbivad haigused:
• Helelaiksus lehtedel (Mycosphaerella 

graminicola)
• Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria 

nodorum)
• Nisu-pruunlaiksus (Pyrenophora tritici 

repentis)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis)
• Pruunrooste (Puccinia recondita)
• Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)

Viljapeadedele lööbivad haigused:
• Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria 

nodorum)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

 n Kaer
Lehtedele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Kaera-leherooste (Pyrenophora avenae)
• Pruunrooste (Puccinia recondita)

Kasutamisjuhend
 n Kulunorm:

• tali- ja suvinisu, rukis, triticale: 0,75 – 
1,5 l/ha

• tali- ja suvioder, kaer: 0,6 – 1,2 l/ha

 n Maksimaalne kasutuskordade arv: 
• Suvinisu võib pritsida kuni 2 korda. Prit-

simiste vahele peab jääma 14 päeva. 
• Tali- ja suvioder, talinisu, rukis, tritikale, 

kaer – 1 kord. 

 n Optimaalne veekulu: 
100-300 l/ha. Tiheda taimiku ja/või hilise-
mas kasvufaasis pritsimise puhul soovita-
takse kasutada suuremat vee normi.

Ascra Xpro
Fungitsiidid
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Pritsimisaeg:
Lehti kahjustavate haiguste tõrjeks prit-
sitakse enne haigustunnuseid või hiljemalt 
esimeste haigustunnuste ilmnemisel lehte-
del, kõrsumise algusest õitsemise alguseni 
(BBCH 30–61).

Viljapead nakatavate haiguste tõrjeks 
pritsitakse loomise algusest kuni õitsemise 
alguseni (BBCH 51–61).

Oluline kasutamisel
• Preparaadi mõju kestus sõltub haiguste 

intensiivsusest, ilmast, kasutatud kulu-
normist ja pritsimise kvaliteedist.

• Kõige tõhusama mõju saamiseks soovi-
tatakse pritsida ennetavalt, st enne hai-
guslaikude nähtavat ilmumist taimedele.

• Ascra Xpro pakub ennetava pritsimise 
korral kaitset haiguste eest vähemalt 4 
nädalat.

• Kui kasvuperioodi jooksul plaanitakse 
teha ainult üks pritsimine, soovitatakse 
pikema mõju saavutamiseks pritsida 
kõrgeima soovitatud kulunormiga.

• Ascra Xpro’ga pritsimise järel tugevneb 
taime füsioloogiline tervis – taimed on 
rohelisemad, lehepind suurem, kloro-
füllisisaldus kõrgem.

• Ascra Xpro kaitseb odrataimi füsioloogi-
liste lehelaiksuste eest. Füsioloogilised 
lehelaiksused ei ole põhjustatud haigus-
tekitajatest, vaid spetsiifilistest ilmasti-
kutingimustest, nt intensiivne päikese-
kiirgus, kuiv ja kuum ilm, tolmuterade 
sattumine lehtedele ja sordi tundlikkus 
nendele tingimustele.

• Vältige äärmuslikes tingimustes prit-
simist, nagu põuane ilm, ere päike ja 
temperatuur üle +25°C.

Paagisegud
Ascra Xpro’d võib kasutada pritseprog-
rammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, 
insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja kva-
liteetsete mikroväetistega, sh mangaansul-
faat. Järgige segamise soovitusi preparaa-
tide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei 
ütle teisiti, soovitame valada Ascra Xpro 
pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile 
ohutum on, kui paagisegus ei ole korraga 
rohkem kui kaks preparaati. 

Ascra Xpro

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Falcon Forte

Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid 
ennetavaks ja ravivaks haiguste tõrjeks tali- 
ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil, tritikalel 
ning kaeral. 

n Toimeained:  protiokonasool 53 g/l

  spiroksamiin 224 g/l

  tebukonasool 148 g/l

n Preparaadi vorm:  emulsioonikontsentraat 

Toimemehhanism
Falcon Forte on süsteemne fungitsiid, mis 
tõrjub efektiivselt nii lehtedele kui viljapea-
dele lööbivaid haigusi. Falcon Forte mõjub 
nii haigust ennetavalt (profülaktiliselt) kui 
ravivalt – pritsides esimeste haigustun-
nuste ilmnemisel, lööbinud haigustekitaja 
areng peatub ja seenpatogeen sureb.

Falcon Forte sisaldab kolme toimeainet:
• protiokonasool on süsteemne, enne-

tava ja raviva toimega fungitsiid, mis 
mõjub kestvalt ja tõhusalt paljude tai-
mehaiguste vastu. Eriti efektiivne on 
protiokonasool nisu-helelaiksuse ja 
nisu-pruunlaiksuse vastu, samuti fusa-
rioosi vastu teraviljapeadel, aga ka jahu-
kaste vastu ning odra-võrklaiksuse ja 
äärislaiksuse vastu teraviljadel.

• spiroksamiin  on kõrge bioloogilise 
aktiivsusega aine, mis mõjub eriti tõhu-
salt jahukaste vastu. Lisaks soodustab 
spiroksamiin teiste toimeainete imen-

dumist taimesse, kiirendades nii prepa-
raadi imendumist, parandades selle toi-
met kui muutes seda vihmakindlamaks. 
Spiroksamiin toimib süsteemselt ning 
seetõttu mõjub taimedele nii kaitsvalt 
kui ravivalt ning haigustekitajale hävita-
valt. Spiroksamiini kahjustav mõju hai-
gusele erineb asoolide ja strobiluriinide 
toimemehhanismist ning on seetõttu 
ideaalne partner resistentsuse tekkimist 
vältivas integreeritud taimekaitses, kus 
kombineeeritakse erineva toimeviisiga 
fungitsiide.

• tebukonasool on laia toimespektriga 
süsteemne fungitsiid. Tebukonasool 
mõjub nii profülaktiliselt kui ravivalt ning 
kaitseb taimi mitme nädala vältel. Parim 
tulemus saadakse, kui pritsitakse hai-
guse varajases arengustaadiumis, pro-
fülaktiliselt. Toimeaine tebukonasool 
tõrjub tõhusalt viljapeadele lööbivaid 
fusarioositüvedesid.

Fungitsiidid
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Taimehaiguste tõrjespekter

 n Tali- ja suvinisu
• Kõrreliste helelaiksus lehtedel (Septoria 

tritici / Mycosphaerella graminis)
• Nisu-helelaiksus (Leptosphaeria 

nodorum)
• Pruunrooste nisul (Puccinia recondita)
• Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis 

sin. Erysiphe graminis)
• Nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici 

repentis sin. Pyreniphora tritici-repentis)

 n Tali- ja suvioder 
• Võrklaiksus odral (Pyrenophora (Drechs-

lera) teres)
• Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
• Helelaiksus odral (Leptosphaeria 

nodorum)
• Odra-leherooste (Puccinia hordei)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis 

sin. Erysiphe graminis)

 n Rukis
• Pruunrooste rukkil (Puccinia recondita)
• Kollane rooste rukkil (Puccinia 

striiformis)
• Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis 

sin Erysiphe graminis)

 n Tritikale
• Pruunrooste (Puccinia recondita)
• Kollane rooste (Puccinia striiformis)
• Kõrreliste helelaiksus lehtedel (Septoria 

tritici / Mycosphaerella graminis)
• Nisu-helelaiksus (Leptosphaeria 

nodorum)
• Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis 

sin. Erysiphe graminis)
• Nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici 

repentis sin. Pyreniphora tritici-repentis)

 n Kaer 
• Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)
• Kroonrooste (Puccinia coronata)

Kasutamisjuhend
Kulunorm: 0,6 – 0,8 l/ha

Maksimaalne kasutuskordade arv: 
Hooajal on lubatud pritsida kuni 2 korda. 
Kahe pritsimise vahele peab jääma intervall 
vähemalt 14 päeva.

Optimaalne veekulu: 200-300 l/ha 

Vihmakindlus: 1 tund, kuni pritsimislahus 
on lehtedel kuivanud.

Ooteaeg: 35 päeva

Pritsimisaeg:
• Lehtedele lööbivate haiguste tõrjeks 

pritsitakse enne haiguslaikude näh-
tavat lööbimist lehtedele või koheselt 
esimeste haigustunnuste ilmumisel. 
Nisu, tritikale ja rukki puhul langeb prit-
simisaeg enamasti ajavahemikku kõrsu-
mise algusest õitsemise lõpuni (BBCH 
30-69), suvi- ja taliotra ning kaera pritsi-
takse kõrsumise algusest kuni õitsemise 
alguseni (BBCH 30-61).

• Viljapead kahjustavate haiguste tõrjeks 
pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loo-
mise keskpaigast kuni õitsemise lõpuni 
(BBCH 55-69), suvi- ja taliotra pritsitakse 
loomise algusest kuni õitsemise alguseni 
(BBCH 51-61). Tõhusama kaitse saa-
miseks viljapeadel soovitatakse pritsida 
vahemikus loomise lõpust kuni õitsemise 
lõpuni (nisu, rukis, tritikale BBCH 59-69) 
või loomise lõpust õitsemise alguseni 
(oder BBCH 59-61).

Falcon Forte
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Oluline kasutamisel
• Fungitsiidi Falcon Forte mõju kestab 

tavaliselt 3-4 nädalat. Mõju kestus sõl-
tub peamiselt haiguse leviku kiirusest ja 
intensiivsusest, kasutatud kulunormist 
ja pritsimise kvaliteedist. 

• Kui haigustõrjet plaanitakse teha ainult 
üks kord kasvuperioodil, siis soovita-
takse pikima toimeaja kindlustamiseks 
pritsida Falcon Forte suurima soovitatud 
normiga.

• Minimaalne õhutemperatuur pritsimisel, 
mille juures Falcon Forte efektiivselt toi-
mib on: +5°C jahukaste tõrjel, +12°C 
teiste haiguste tõrjumisel.

• Falcon Forte sisaldab toimeainet spirok-
samiin, mis kiirendab kõigi teiste toime-
ainete imendumist taimedesse, seetõttu 
on kultuurile ohutum, kui paagisegus ei 
ole korraga rohkem kui kaks preparaati.

• Ärge pritsige fungitsiidi, kui kultuuri 
lehed on märjad!

• Falcon Forte ei ole soovitatud kulu-
normiga kasutades kultuurtaimedele 
fütotoksiline. Kui pritsitakse kultuurile 
ebasoodsates tingimustes (madala 
õhuniiskuse juures, õhutemperatuur 
alla +12°C või üle +25°C), võib taime-
del pärast pritsimist lühiajaliselt esineda 
kollakas toon (kloroos), mis kasvu ede-
nedes kaob ning hiljem saagile mõju ei 
avalda.

Paagisegud
Fungitsiidi Falcon Forte võib kasutada 
pritseprogrammides teiste fungitsiidide, 
herbitsiidide, insektitsiididega ja vedelväe-
tistega. Järgige segamise soovitusi prepa-
raatide etikettidel. Kui segupartneri etikett 
ei ütle teisiti, soovitame valada Falcon 
Forte pritsimislahusesse esimesena. Kul-
tuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole 
korraga rohkem kui kaks preparaati.

Falcon Forte

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

Fungitsiidid
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Folicur

Ennetava ja raviva mõjuga süsteemne 
fungitsiid lehti ja viljapead kahjustavate 
haiguste tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja 
taliodral; seenhaiguste tõrjeks ja kasvu 
reguleerimiseks suvi- ja talirapsil ning suvi- ja 
talirüpsil.

n Toimeaine:  tebukonasool 250 g/l

n Preparaadi vorm:  emulsioon, õli vees

Toimemehhanism
Folicur on laia toimespektriga süsteemne 
fungitsiid. Toimeaine tebukonasool mõjub 
nii profülaktiliselt kui ravivalt ning kaitseb 
taimi mitme nädala vältel. Parim tulemus 
saadakse, kui pritsitakse haiguse varajases 
arengustaadiumis, profülaktiliselt. Toime-
aine tebukonasool tõrjub tõhusalt teravilja 
viljapeadele lööbivaid fusarioositüvedesid.

Taimehaiguste tõrjespekter

 n Tali- ja suvinisu
• Helelaiksus lehtedel (Mycosphaerella 

graminicola)
• Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria 

nodorum)
• Nisu-pruunlaiksus (Pyrenophora 

tritici-repentis)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)
• Pruunrooste (Puccinia recondita)
• Fusarioosid viljapeadel (Fusarium spp.)

 n Tali- ja suvioder
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Odra-leherooste (Puccinia hordei)
• Kollane rooste (Puccinia striiformis)
• Kõrreliste võrklaiksus (Pyrenophora 

teres)
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis)
• Kõrreliste pruunlaiksus (Cochliobolus 

sativus)
• Fusarioosid viljapeadel (Fusarium spp.)

 n Tali- ja suviraps
• Ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria 

brassicae)
• Ristõieliste mustmädanik ehk fomoos 

(Leptosphaeria maculans)
• Tsülindrosporioos (Pyrenopeziza 

brassicae)
• Hahkhallitus (Botrytis cinerea)

Fungitsiidid
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Kasutamisjuhend

 n Teraviljad
Pritsitakse ainult üks kord, vahemikus 
kõrsumisest õitsemiseni vastavalt haiguse 
lööbimise riskile, tavaliselt esimeste hai-
gustunnuste ilmumisel.
Kulunorm: 0,75 - 1,0 l/ha
Folicur’i võib pritsida nii iseseisvalt, kui ka 
pritseprogrammis teiste preparaatidega, 
profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste 
ilmumisel. 
Folicur’i kasutamisel fusarioosi vastu takis-
tab preparaat ka tungaltera ja alternarioosi 
levikut.
Ooteaeg teraviljadel: 30 päeva

 n Rapsi haiguste tõrjeks
Kulunorm:
• Talirapsi ja –rüpsi pritsimisel sügisel: 

0,5 l/ha
• Tali- ja suvirapsi ning rüpsi pritsimisel 

kevadel ja/või suvel: 1,0 l/ha
Kasutusaeg rapsi haiguste tõrjumiseks:
• Tsülindrosporioosi ja fomoosi ehk must-

mädaniku tõrjeks pritsitakse esimeste 
haigustunnuste ilmumisel alates rapsi 
4 lehe faasist kuni õitsemise alguseni 
(BBCH 14-60). 

• Fomoosi tõrjumiseks talirapsil ja –rüp-
sil on põhiline tõrjeaeg sügisel, alates 
kultuuri nelja lehe faasist (BBCH 14-19).

• Kuivlaiksuse tõrjeks pritsitakse esimeste 
haigustunnuste ilmumisel alates rapsi 4 
lehe faasist kuni täisõitsemiseni (BBCH 
14-65). Kuivlaiksuse saaki kahjustav 
mõju seisneb kõtrade nakkumises, mis 
põhjustab seemnete enneaegset vari-
semist. Kõtrade kaitseks on parima aeg 
pritsida õitsemise ajal. 

• Hahkhallituse tõrjeks pritsitakse tavali-
selt rapsi õitsemise keskel, kui esime-
sed rapsi kollased õielehed hakkavad 
langema (BBCH 65). 

 n Rapsi kasvu reguleerimiseks
Kulunorm: 
• Talirapsi ja –rüpsi pritsimisel sügisel: 

0,5 l/ha
• Tali- ja suvirapsi ning rüpsi pritsimisel 

kevadel: 1,0 l/ha
Kasutusaeg rapsi ja rüpsi kasvu 
reguleerimiseks: 
• Talirapsi ja -rüpsi pritsitakse sügisel 

juurekava arengu stimuleerimiseks ning 
rapsi varre kasvu pidurdamiseks. Prit-
sitakse rapsi ja rüpsi 5 - 6 lehe faasis 
(BBCH 15-16) kulunormiga 0,5 l/ha. 

• Kevadel võib 30 - 50 cm kõrgust tali-
rapsi ja rüpsi (BBCH 39-55) pritsida 
külgvõrsete kasvu hoogustamiseks, 
lamandumiskindluse tõstmiseks ja rapsi 
õitsemise ühtlustamiseks kulunormiga 
1,0 l/ha.

• Suvirapsi ja –rüpsi pritsitakse kevadel, 
kui raps on 30 - 50 cm kõrge (BBCH 
39-55) külgvõrsete kasvu hoogustami-
seks, lamandumiskindluse tõstmiseks 
ja rapsi õitsemise ühtlustamiseks kulu-
normiga 1,0 l/ha.

Ooteaeg rapsil ja rüpsil: 56 päeva
Maksimaalne kasutuskordade arv: 
Teravilja on lubatud pritsida üks kord kas-
vuperioodi vältel. 
Rapsi ja rüpsi on lubatud pritsida sõltumata 
kasutamise eesmärgist kokku kaks korda 
kasvuperioodi vältel.
Veekulu: 200 - 400 l/ha
Vihmakindlus: 1 tund, kuni pritsimislahus 
on lehtedel kuivanud.

Folicur
Fungitsiidid
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Oluline kasutamisel
• Õhutemperatuur pritsimise ajal:
• Rapsi kasvu reguleerimiseks ja talve-

kindluse tõstmiseks temperatuuripii-
rangut ei ole. Oluline on, et taimedel 
toimuks pritsimise ajal normaalne 
ainevahetus.

• Tõhusaks haigustõrjeks on vajalik +12 
°C.

• Folicur’i kasutamisel soovitatud kulu-
normil ei ole preparaat taimedele kah-
julik. Ebasoodsate ilmastikutingimuste 
ajal kasutamine (nt õhutemperatuur üle 
+25 °C, madal suhteline õhuniiskus) 
võib põhjustada kultuurtaimedel kerget 
värvuse muutust, mis kaob mõne päeva 
jooksul ning ei avalda saagi moodustu-
misele negatiivselt mõju. – 

• Folicur’i kasutamisel öökülmade 
perioodil võivad talirapsi lehed värvuda 
violetseks. Värvus normaliseerub mõne 
päeva jooksul. Taimede talvekindlusele 
värvimuutus negatiivset mõju ei avalda.

Paagisegud
Folicur’i võib kasutada paagisegus ena-
miku fungitsiidide, herbitsiidide, insek-
titsiididega ja vedelväetistega. Segude 
valmistamisel valatakse Folicur paaki vii-
masena, kui segupartneri kasutusjuhend ei 
ütle teisiti. Soovitav on paagisegu sobivust 
eelnevalt katsetada.

Folicur

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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STABIILNE KAITSE!

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Infinito

Fungitsiid kartuli-lehemädaniku ja pruunmädaniku tõrjeks kartulil, 
kurgi-ebajahukaste tõrjeks katmikala kurgil, ebajahukaste tõrjeks 
sibulal, porrul ja peakapsal, lillkapsal, brokkolil ja brüsseli kapsal.

n Toimeained:   fluopikoliid 62,5 g/l

  propamokarbhüdrokloriid 625 g/l

n Preparaadi vorm:  suspensioonkontsentraat

Toimemehhanism
Infinito on süsteemne ja translaminaarsete 
omadustega fungitsiid kartuli-lehemäda-
niku, kurgi (kasvuhoones), porru, sibula ja 
kapsa (avamaal) ebajahukaste vastu. Infi-
nito on suurepärane preparaat vältimaks 
resistentsuse tekkimist ka kõige agressiiv-
sematel lehemädanikutekitaja ja ebajahu-
kaste tüvedel. 

Infinito sisaldab kaht teineteist täienda-
vat toimeainet: unikaalse molekulistruk-
tuuriga fluopikoliid ning propamokarbhüd-
rkloriid, mille suhtes lehemädanikutekitaja 
seniajani ei ole oma vastuvõtlikkust kaota-
nud. Infinito mõjutab aktiivselt haigusteki-
tajat selle kõikides arengufaasides.

Taimehaiguste tõrjespekter
• Kartuli lehemädanik (Phytophthora 

infestans)
• Kurgi ebajahukaste (Pseudopero-

nospora cubensis)
• Kapsa ebajahukaste (Peronospora 

parasitica)
• Porru ebajahukaste (Phytophthora 

porri)
• Sibula-ebajahukaste (Peronospora 

destructor)

Kasutamisjuhend

 n Kartul
Kulunorm: 1,2 – 1,6 l/ha
Infinito sobib suurepäraselt kasutamiseks 
lehemädanikutõrje programmides vaheldu-
misi teiste fungitsiididega. Tõhusaim toime 
saavutatakse, kui Infinito pritsitakse kartuli 
kasvuperioodi keskel, taimede õitsemise 
ajal. Sel ajal kasutatakse kõige paremini 
ära Infinito potentsiaal juba lööbinud lehe-
mädaniku leviku peatamisel, järgneva nak-
kuse ennetamisel ja alustatakse tõhusalt 
uute mugulate kaitsmisega.

Infinito pritsimine on soovitav teha 
ennetavalt, st enne, kui haiguslaigud ilmu-
vad kartuli lehtedele, sõltuvalt ilmast ja/
või lehemädaniku prognoosi teenistuse 
poolt antud soovitustest. Soe ja niiske ilm 
soodustavad kartuli-lehemädaniku levikut 
kõige enam. Põldude niisutamine põuape-
rioodil suurendab samuti kartuli-lehemäda-
niku leviku ohtu.

Soovi korral võib teha Infinito’ga kuni 
neli pritsimist järjest.

Pritsimiste vaheline intervall: 7-12 päeva, 
sõltuvalt haiguse levikust ja kasutatud 
kulunormist. Haiguse agressiivsema leviku, 
aga ka madala kulunormi kasutamise kor-
ral, soovitatakse intervalli lühendada.
Veekulu: 200 – 400 l/ha

Fungitsiidid
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Infinito kasutamisel seljapritsiga:
• kulunormi 1,2 l/ha kasutamisel sega-

takse 0,03 l Infinito 10 l veega ning 
saadud lahus pritsitakse 250 m² pinnale;

• kulunormi 1,6 l/ha kasutamisel sega-
takse 0,04 l Infinito 10 l veega ning 
saadud lahus pritsitakse 250 m² pinnale. 

Vihmakindlus: 1 tund pärast pritsimisla-
huse kuivamist lehtedel.
Ooteaeg: 7 päeva

 n Kurk kasvuhoones
Pritsitakse haigust ennetavalt 10-päevaste 
intervallidega, kui tingimused on soodsad 
ebajahukaste levikuks. 
Taimede kasvufaas: külgvõrsete ilmumi-
sest kuni kasvuaja lõpuni. Pritsitakse kuni 
3 korda kasvu ajal.
Kulunorm kasvuhoones: 0,14% töölahus. 
Töölahuse kulu sõltuvalt taimede suurusest 
500 - 1500 l/ha, 5 – 15 l/100m².
Ooteaeg: 3 päeva

 n Peakapsas, Brüsseli kapsas, lillkap-
sas, brokkoli 
Pritsitakse haigust ennetavalt 10-14-päe-
vaste intervallidega, kui tingimused on 
soodsad ebajahukaste levikuks. 
Taimede kasvufaas: pea moodustumisest 
kuni pea kasvu lõpuni. Pritsitakse kuni 3 
korda kasvu ajal.
Kulunorm: 1,6 l/ha. Pritsimislahuse pare-
maks kleepumiseks lehtedele on soovitav 
paagisegusse lisada märgajat. 
Töölahuse kulu: 300-600 l/ha
Ooteaeg: 14 päeva

 n Porru 
Pritsitakse haigust ennetavalt 14-21-päe-
vaste intervallidega, kui tingimused on 
soodsad ebajahukaste levikuks. 
Taimede kasvufaas: Lehekodariku moo-
dustumisest kuni kasvu lõpuni. Pritsitakse 
kuni 2 korda kasvu ajal.
Kulunorm: 1,6 l/ha
Töölahuse kulu: 500 l/ha
Ooteaeg: 14 päeva

 n Sibul 
Pritsitakse haigust ennetavalt 7-12-päe-
vaste intervallidega, kui tingimused on 
soodsad ebajahukaste levikuks.
Taimede kasvufaas: Lehekodariku moo-
dustumisest kuni kasvu lõpuni (BBCH 
41-47). Pritsitakse kuni 3 korda kasvu ajal
Kulunorm: 1,6 l/ha
Töölahuse kulu: 300-400 l/ha
Ooteaeg: 7 päeva
Vihmakindlus: 1 tund pärast pritsimisla-
huse kuivamist lehtedel

Infinito kasutamisel seljapritsiga köögi-
viljataimede haigustõrjel valmistatakse 
pritsimislahus järgnevalt:
• Infinito pritsimisel avamaale segatakse 

30 ml preparaati 10 l veega ning prit-
sitakse saadud lahus 170 m² pinnale.

• Kasvuhoones valmistatakse 0,14% 
töölahus. Selleks segatakse 14 ml Infi-
nito 10 l veega.

Infinito
Fungitsiidid
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Oluline kasutamisel
• Ärge kasutage Infinito’t vahetult pärast 

vihma või vihmutamist. Preparaadi 
paremaks toimimiseks peavad taime-
lehed olema kuivad.

• Jälgige, et pritsimislahus kataks ühtla-
selt kõik taime lehed ja varred.

• Kartuli-lehemädaniku tõrjel mõjutab 
pritsimisega hilinemine otseselt tõrje 
efektiivsust. Kui juba 1% lehtedest on 
nähtavalt kahjustatud, ei ole soovitav 
Infinito’t kasutada.

Paagisegud
Infinito võib kasutada paagisegudes koos 
teiste taimekaitsevahenditega või mikroele-
mentidega. Paagisegude kasutamisel peab 
arvestama, et mitme preparaadi koosmõju 
võib kultuurtaimes tekitada stressi, eriti kui 
pritsitakse ebasoodsates tingimustes nagu 
kõrge temperatuur, väga madal õhu- või 
mullaniiskus.

Infinito

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Input

Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid, 
kaitsva ja raviva toimega juurestikku, lehti ja 
viljapead kahjustavate haiguste vastu tali- ja 
suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel.

n Toimeained:  protiokonasool 160 g/l

  spiroksamiin 300 g/l

n Preparaadi vorm:  emulsioonikontsentraat

Toimemehhanism
Input on süsteemne fungitsiid juurestikku, 
lehti ja viljapead kahjustavate haiguste 
vastu. Input pakub nii ennetavat (profülak-
tilist) kui ravivat kaitset – seda võib kasu-
tada nii enne haiguse nähtavat lööbimist 
kui peale haiguslaikude ilmumist taimele.

Fungitsiid Input sisaldab kahte süsteem-
set toimeainet, protiokonasooli ja spirok-
samiini, mis on teraviljahaiguste tõrjel väga 
efektiivsed ning toimeainete omavahelise 
sünergia tõttu tugevdavad need teineteise 
toimet.
• Protiokonasool on asool-tüüpi toime-

aine, mis toimib nii haigust ennetavalt 
kui haigustekitajat hävitavalt ning millel 
on suurim tõrjespekter asoolide seas. 
Protiokonasool liigub taimes aktiivselt, 
jõudes ka nendesse kasvupunktidesse 
ja lehetippudesse, mis pritsimise hetkel 
polnud veel välja arenenud. Osa toime-

ainest säilib aga aktiivsena seal, kuhu 
ta pritsimise hetkel sattus. See tagab 
toimeaine ühtlase jaotumise taimes ning 
garanteerib kestva kaitse kogu taimele.

• Spiroksamiin on kõrge bioloogilise 
aktiivsusega aine, mis mõjub eriti tõhu-
salt jahukaste vastu. Lisaks soodustab 
spiroksamiin teiste toimeainete imen-
dumist taimesse, kiirendades nii prepa-
raadi imendumist, parandades selle toi-
met kui muutes seda vihmakindlamaks. 
Spiroksamiin toimib süsteemselt ning 
seetõttu mõjub taimedele nii kaitsvalt 
kui ravivalt ning haigustekitajale hävita-
valt. Spiroksamiini kahjustav mõju hai-
gusele erineb asoolide ja strobiluriinide 
toimemehhanismist ning on seetõttu 
ideaalne partner resistentsuse tekkimist 
vältivas integreeritud taimekaitses, kus 
kombineeeritakse erineva toimeviisiga 
fungitsiide.

Fungitsiidid
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Taimehaiguste tõrjespekter

 n Tali- ja suvinisu
Juurestikku ja võrseid kahjustavad 
haigused:
• Kõrreliste silmlaiksus (Pseudocercospo-

rella herpotrichoides)
• Punakastetõved e 

fusarioosid (Fusarium spp.)
• Risoktonioos, tõusmepõletik (Rhizocto-

nia cerealis)

Lehtedele lööbivad haigused:
• Helelaiksus lehtedel (Septoria tritici)
• Helelaiksus viljapeadel (Stago-

nospora (Leptosphaeria) nodorum)
• Nisu-pruunlaiksus (Drechslera (Pyreno-

phora) tritici repentis)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)
• Pruunrooste (Puccinia recondita)

Viljapeadele lööbivad haigused:
• Fusarioos viljapeadel (Fusarium spp. 

– F. graminearum, F. culmorum, 
F. avenaceum)

• Lumiseen (Microdochium nivale)
• Helelaiksus viljapeadel (Stagonospora 

nodorum)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

 n Tali- ja suvioder
Juurestikku ja võrseid kahjustavad 
haigused:
• Kõrreliste silmlaiksus (Pseudocercospo-

rella herpotrichoides)
• Punakastetõved e fusarioosid  (Fusa-

rium spp. Microdochium nivale)
• Risoktonioos, tõusmepõletik (Rhizocto-

nia cerealis)
Lehtedele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Odra-leherooste (Puccinia hordei)
• Kõrreliste võrklaiksus  (Pyrenophora 

teres)
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis)

Viljapeadele lööbivad haigused:
• Fusarioosid (Fusarium spp. – F. grami-

nearum, F. culmorum, F. avenaceum)
• Lumiseen (Microdochium nivale)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

 n Rukis
Lehtedele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis)
• Kollane rooste rukkil (Puccinia 

striiformis)
• Pruunrooste (Puccinia recondita)

Viljapeadele lööbivad haigused:
• Fusarioosid (Fusarium spp.)
• Lumiseen (Microdochium nivale)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
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 n Tritikale
Juurestikku ja võrseid kahjustavad 
haigused:
• Kõrreliste silmlaiksus (Pseudocercospo-

rella herpotrichoides)
• Punakastetõved e fusarioosid  (Fusa-

rium spp. Microdochium nivale)
• Risoktonioos, tõusmepõletik (Rhizocto-

nia cerealis)

Lehtedele lööbivad haigused:
• Helelaiksus lehtedel (Septoria tritici)
• Helelaiksus viljapeadel (Stagonospora 

(Leptosphaeria) nodorum)
• Nisu-pruunlaiksus (Drechslera (Pyreno-

phora) tritici repentis)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis)
• Kollane rooste tritikalel (Puccinia 

striiformis)
• Pruunrooste (Puccinia recondita)

Viljapeadele lööbivad haigused:
• Fusarioosid (Fusarium spp.)
• Lumiseen (Microdochium nivale)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Helelaikus viljapeadel (Stagonospora 

(Leptosphaeria) nodorum)

Kasutamisjuhend
Kulunorm: 0,8 – 1,0 l/ha

Pritsimisaeg:
Tali- ja suvinisu, rukis, tritikale: kõrsu-
mise algusest  õitsemise lõpuni, BBCH 
30-69
Tali- ja suvioder: kõrsumise algusest õit-
semise alguseni, BBCH 30-61
• Juurestikku ja võrseid kahjustavate 

haiguste tõrjeks pritsitakse võrsumise 
lõpul-kõrsumise algul, kuni teise kõrre-
sõlme moodustumiseni (BBCH 30-32)

• Lehti nakatavate haiguste tõrjeks prit-
sitakse hiljemalt esimeste haigustun-
nuste ilmnemisel lehtedel - nisul, rukkil 
ja tritikalel kõrsumise algusest õitsemise 
lõpuni (BBCH 30-69) ning odral kõrsu-
mise algusest õitsemise alguseni (BBCH 
30-61)

• Viljapea haiguste tõrjeks pritsitakse 
nisu, rukist ja tritikalet loomisfaasis kuni 
õitsemise lõpuni (BBCH 51-69) ja otra 
loomisfaasis õitsemise alguseni (BBCH 
51-61)

Maksimaalne kasutuskordade arv: Hoo-
ajal võib pritsida kuni 1 kord.
Optimaalne veekulu: 100-400 l/ha
Vihmakindlus: 30 minutit peale pritsimist
Ooteaeg: 35 päeva

Input
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Oluline kasutamisel
• Fungitsiid Input pakub üldjuhul kaitset 

haiguste eest vähemalt 3 – 4 nädalat. 
Kui kasvuperioodi jooksul plaanitakse 
teha ainult üks pritsimine, soovitatakse 
pikema mõju saavutamiseks pritsida 
kõrgeima soovitatud kulunormiga.

• Input sisaldab toimeainet spiroksamiin, 
mis kiirendab kõigi teiste toimeainete 
imendumist taimedesse, seetõttu on 
kultuurile ohutum, kui paagisegus ei 
ole korraga rohkem kui kaks preparaati.

Paagisegud
Fungitsiidi Input võib kasutada pritsep-
rogrammides teiste fungitsiidide, herbit-
siidide, insektitsiididega, kasvuregulaa-
torite ja vedelväetistega (kelaadi vormis). 
Järgige segamise soovitusi preparaatide 
etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle 
teisiti, soovitame valada Input pritsimisla-
husesse esimesena. Kultuurile ohutuim on, 
kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui 
kaks preparaati. 

Input

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
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77

Input Triple

Laia toimespektriga ja pika toimeajaga süsteemne fungitsiid 
võrseid ja lehti kahjustavate haiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja 
suviodral, talirukkil ning suvi- ja talitritikalel. Input Triple on eriti 
efektiivne jahukaste tõrjel.

n Toimeained:   prokinasiid 40 g/l

  protiokonasool 160 g/l

  spiroksamiin 200 g/l

n Preparaadi vorm:  emulsioonikontsentraat

Toimemehhanism
Input Triple on süsteemne fungitsiid, mis 
sisaldab kolme toimeainet. Kõik toimeai-
ned kuuluvad erinevatesse keemilistesse 
klassidesse ning mõjutavad haigustekitajat 
erineval viisil.
• Prokinasiid toimib eriti tõhusalt teravil-

jade jahukaste vastu. On väga tõhusa 
ennetava ehk profülaktilise mõjuga, kuid 
ei oma ravivat ehk kuratiivset toimet. 
Toimeviis jahukaste haigustekitajale on 
erinev teistest toimeainetest ning see-
tõttu on prokinasiid oluline resistentsuse 
tekkimist vältiva abinõuna.

• Protiokonasool  on süsteemne fun-
gitsiid, mis takistab seene niidistiku 
väljaarenemist. Protiokonasool on 
tugeva ennetava ja raviva toimega pal-
jude taimehaiguste vastu. Eriti efek-
tiivne on protiokonasool jahukaste 
ja nisu-helelaiksuse vastu lehtedel, 
samuti nisu-pruunlaiksuse, silmlaiksuse, 
odra-võrklaiksuse ja äärislaiksuse vastu 
teraviljadel.

• Spiroksamiin mõjub jahukaste vastu 
süsteemselt, nii ennetavalt kui ravivalt. 
Lisaks toimib spiroksamiin roostehai-
guste, odra-võrklaiksuse, äärislaiksuse 
ja nisu-helelaiksuse vastu lehtedel.

Taimehaiguste tõrjespekter
Efektiivsus:
***- efektiivne (>80%)
**- keskmiselt efektiivne (60-80%)

 n Tali- ja suvinisu
Võrseid kahjustavad haigused:
• Silmlaiksus (Oculimacula yallundae) **

Lehtedele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) 

***
• Nisu-pruunlaiksus (Pyrenophora tri-

tici-repentis) **
• Helelaiksus lehtedel (Zymoseptoria tri-

tici) ***
• Pruunrooste (Puccinia recondita) ***

 n Tali- ja suvioder
Võrseid kahjustavad haigused:
• Silmlaiksus (Oculimacula yallundae) **

Lehtedele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) 

***
• Kõrreliste võrklaiksus  (Pyrenophora 

teres) **
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis) ***
• Odra-leherooste (Puccinia hordei) ***

Fungitsiidid
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 n Talirukis
Võrseid kahjustavad haigused:
• Silmlaiksus (Oculimacula yallundae) **

Lehtedele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) 

***
• Pruunrooste (Puccinia recondita) ***
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis) ***

 n Tali- ja suvitritikale
Võrseid kahjustavad haigused:
• Silmlaiksus (Oculimacula yallundae) **

Lehtedele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) 

***
• Nisu-pruunlaiksus (Pyrenophora tri-

tici-repentis) ***
• Pruunrooste (Puccinia recondita) ***
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis) ***
• Helelaiksus lehtedel (Zymoseptoria tri-

tici) **

Kasutamisjuhend
Kulunorm: 0,75 l/ha
Pritsimisaeg:
• Silmlaiksuse tõrjeks pritsitakse enne 

haigustunnuseid või hiljemalt esimeste 
haigustunnuste ilmnemisel lehtedel; 
kõrsumise algusest teise kõrresõlme 
moodustumiseni (BBCH 30–32).

• Lehti kahjustavate haiguste tõrjeks 
pritsitakse ennetavalt või esimeste hai-
gustunnuste tuvastamisel kõrsumise 
algusest kuni ohete ilmumiseni (BBCH 
30–49).

Maksimaalne kasutuskordade arv:  1 
kord kasvuperioodil.
Optimaalne veekulu: 150-400 l/ha
Vihmakindlus: 30 minutit peale pritsimist

Oluline kasutamisel
• Input Triple on põhiliselt ennetavalt toi-

miv fungitsiid, mida tuleb kasutada enne 
haiguslaikude nähtavat lööbimist taime-
del. Kuid Input Triple peatab ja takistab 
haiguste edasi arenemist ka siis, kui 
seda pritsitakse haigustest juba taban-
dunud taimedele. 

• Preparaadi mõju kestus sõltub haiguste 
intensiivsusest, ilmast ja pritsimise kva-
liteedist. Input Triple pakub ennetava 
pritsimise ja ettenähtud kulunormi kasu-
tamise korral kaitset haiguste eest vähe-
malt 3-4 nädalat.

Paagisegud
Fungitsiidi Input Triple võib kasutada prit-
seprogrammides teiste fungitsiidide, her-
bitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaa-
torite ja kvaliteetsete mikroväetistega, sh 
mangaansulfaat. Järgige segamise soovi-
tusi preparaatide etikettidel. Kui segupart-
neri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada 
Input Triple pritsimislahusesse esimesena. 
Kultuurile ohutum on, kui paagisegus ei ole 
korraga rohkem kui kaks preparaati. 

Input Triple

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Leimay®3

Fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks 
kartulipõllul.

n Toimeaine:  amisulbroom 200 g/l

n Preparaadi vorm:  suspensioonkontsentraat
Leimay SC

Toimemehhanism
Fungitsiidis Leimay sisalduv toimeaine imen-
dub kiiresti kartulilehtede kutiikulakihti ning 
püsib tänu sellele lehes kaua kättesaadava 
ja aktiivsena. Niiskuse lisandumisel, nt hom-
mikuse kastega, imendub toimeaine kutiiku-
last järk-järgult lehtede sisemistesse kude-
desse ning takistab lehemädanikutekitaja 
nakatumist lehtedele. Toime haigustekitajale 
seisneb seene hingamise takistamises. Isegi 
väike kogus amisobroomi hoiab ära lehe-
mädanikutekitaja seene zoospooride vaba-
nemist eoskotist, pidurdab nende liikumist 
lehes ning vähendab tugevalt juba vabane-
nud eoste idanemisvõimet. Eosed hukkuvad 
ning haigus ei pääse kartulitaimi nakatama. 

Taimehaiguste tõrjespekter
• Kartuli lehemädanik (Phytophthora 

infestans)

Kasutamisjuhend
Leimay on kontaktne, kaitsva toimega 
fungitsiid kartuli-lehemädanikku tõrjeks. 
Leimay’ga tuleb pritsida profülaktiliselt, 
enne haiguslaikude ilmumist lehtedele. Hili-
nemine pritsimisel võib põhjustada olulist 
saagi langust. Leimay-d võib kasutada kar-
tuli igas kasvufaasis. Töödelda võib kõiki 
kartulisorte.
Kulunorm: 0,5 l/ha Maksimaalne lubatud 
kogus on 3,0 l/ha kasvuperioodi jooksul.

Vee hulk: 200-500 liitrit/ha
Maksimaalne kasutuskordade arv: 
Kasvuperioodi jooksul võib Leimay’ga 
pritsida kuni 6 korda, kusjuures iga pritsi-
mise vahele peab jääma 7 kuni 10 päevane 
intervall. Viimane pritsimine peab toimuma 
vähemalt 7 päeva enne saagi koristamist.

Oluline kasutamisel
• Suure lehemädaniku riskiga perioodidel 

ning pealsete kiire arengu ajal peab pritsi-
mine toimuma 7- päevaste intervallidega. 
Kui lehemädaniku risk on madal, võib 
pritsimisintervallid viia 10-päevasteks.

• Leimay sobib hästi kasutamiseks kar-
tuli-lehemädaniku tõrje programmides. 
Tänu kiirele kontaktsele toimele on 
soovitatav kasutada Leimay’d tõrjep-
rogrammi lõpufaasides. 

• Vihmasadu või lehtede niiskumine 
kolme tunni jooksul pritsimisjärgselt 
võib fungitsiidi toimet vähendada. 

Paagisegud
Infinito võib kasutada paagisegudes koos 
teiste taimekaitsevahenditega või mikroele-
mentidega. Paagisegude kasutamisel peab 
arvestama, et mitme preparaadi koosmõju 
võib kultuurtaimes tekitada stressi, eriti kui 
pritsitakse ebasoodsates tingimustes nagu 
kõrge temperatuur, väga madal õhu- või 
mullaniiskus.

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

® – Müügiloa hoidja ja tootja Nissan Chemical Europa S.A.S.
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Previcur Energy

Süsteemne fungitsiid kurgi, suvikõrvitsa, 
baklažaani, meloni, arbuusi jt kõrvitsaliste, 
tomati, paprika, salati, redise, pea-, leht- ja 
lillkapsa, kähara endiivia, põldkännaku e. 
lambasalati ning dekoratiivtaimede haiguste 
tõrjeks kasvuhoones; samuti seenhaiguste 
tõrjeks avamaal kasvaval salatil, äädikakurgil 
(kornišon), redisel ja dekoratiivtaimedel. 
Laiendatud kasutusala: harilik kuusk, harilik 

mänd ja arukask katmikala külvides seenhaiguste (tõusmepõletik, 
võrselaiksus) tõrjeks.

n Toimeained:   propamokarb 530 g/l

  fosetüül 310 g/l

n Preparaadi vorm:  vesilahus

Toimemehhanism
Previcur Energy sisaldab kahte toimeainet, 
mis täiendavad teineteist nii toimespektri 
kui tõrjeefektiivsuse osas. 
• Propamokarb peatab seene raku-

membraani moodustumise, pidur-
dab seene mütseeli kasvu, samuti 
seeneeoste moodustumist ja idanemist. 

• Fosetüül tõstab taimede süsteemset 

resistentsust seenhaiguste vastu, stimu-
leerides taimede loomulikku kaitsesüs-
teemi. Samas mõjub fosetüül nakkust 
ennetavalt – peatab spooride idanemise 
ja taimesse tungimise. Fosetüülil on ka 
ravivad omadused – toimeaine pidurdab 
eoste vabanemist eoskotist ning peatab 
mütseeli arengu

Fungitsiidid
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Kasutamisjuhend

 n Kastmisel ja substraadi töötlemisel kasvuhoones
Kultuur Kulunorm Kasutamine Ooteaeg
Pea-, lill ja lehtkap-
sas, kähar endiivia, 
põldkännak e lam-
basalat

3 ml/m2

või

6 ml/m2

Kastetakse külvist kuni idanemise lõpuni, 1–2 
korda, intervall 7–10 päeva

Kastetakse 1 kord peale külvi

-

 n Substraadi kastmine + tilkkastmine kasvuhoones
Kultuur Kulunorm Kasutamine Ooteaeg
Tomat, baklažaan, 
kurk, suvikõrvits 
(kivivillal)

3 ml/m2

+
0,1-0,3 ml/m2

Kastetakse peale külvi 1-2 korda, intervall 
7-10 päeva.
+
1-4 tilkkastmiskorda alates teisest lehepaarist 
kuni saagi valmimise keskpaigani. Esmalt üm-
beristutamisel, teist korda 10-15 päeva hiljem; 
kolmas kord esimeste viljade ajal, viimane 
tilkkastmine 7 päeva hiljem. 

3 päeva

Tomat, baklažaan, 
kurk, suvikõrvits 
(mullas kasvavad)

3 ml/m2

+
0,3 ml/m2

Kastetakse peale külvi 1-2 korda, intervall 
7-10 päeva.
+
1-2 tilkkastmiskorda alates teisest 
lehepaarist kuni saagi valmimise kesk-
paigani. Esmalt ümberistutamisel, teist korda 
10-15 päeva hiljem. 

3 päeva

Paprika (kivivillal) 6 ml/m2

3 ml/m2

+
0,1-0,3 ml/m2

Esimene kastmine peale külvi, seejärel 

2. kastmine 7-10 päeva hiljem, idanemise ajal
+
1-4 tilkkastmiskorda alates teisest lehepaarist 
kuni saagi valmimise keskpaigani. Esmalt üm-
beristutamisel, teist korda 10-15 päeva hiljem; 
kolmas kord esimeste viljade ajal, viimane 
tilkkastmine 7 päeva hiljem. 

3 päeva

Paprika (mullas 
kasvav)

6 ml/m2

3 ml/m2

+
0,3 ml/m2

Esimene kastmine peale külvi

2. kastmine 7-10 päeva hiljem, idanemise ajal
+
1-2 tilkkastmiskorda alates teisest 
lehepaarist kuni saagi valmimise kesk-
paigani. Esmalt ümberistutamisel, teist korda 
10-15 päeva hiljem.. 

3 päeva

Previcur Energy
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Kultuur Kulunorm Kasutamine Ooteaeg
Melon, arbuus 
(kivivillal)

3 ml/m2

+
0,1-0,3 ml/m2

Kastetakse peale külvi 1-2 korda, intervall 
7-10 päeva.
+
1-4 tilkkastmiskorda alates teisest 
lehepaarist. Esmalt ümberistutamisel, teist 
korda 10-15 päeva hiljem; kolmas kord 
esimeste viljade ajal, viimane tilkkastmine 7 
päeva hiljem. 

3 päeva

Melon, arbuus (mul-
las kasvavad)

3 ml/m2

+
0,1-0,3 ml/m2

Kastetakse peale külvi 1-2 korda, intervall 
7-10 päeva.
+
1-4 tilkkastmiskorda alates teisest 
lehepaarist. Esmalt ümberistutamisel, teist 
korda 10-15 päeva hiljem; kolmas kord 
esimeste viljade ajal, viimane tilkkastmine 7 
päeva hiljem. 

3 päeva

 n Substraadi kastmine kasvuhoones  
    + pritsimine lehe kaudu kasvuhoones ja avamaal
Kultuur Kulunorm Kasutamine Ooteaeg
Salat 3 ml/m2

+
2,5 l/ha

Kastetakse peale külvi 1-2 korda, intervall 
7-10 päeva.
+
1-2 pritsimist kasvuhoones alates teisest 
lehest kuni sordile tüüpilise lehemassi saavu-
tamiseni. Kahe pritsimise vahele peab jääma 
15 päeva. 

14 päeva

Äädikakurk (kornišon) 2.5 l/ha 1-2 pritsimist teisest lehepaarist kuni saagi 
valmimise keskpaigani, interval 7 päeva 

3 päeva

Redis 2,5 l/ha 1-2 pritsimist kasvuhoones alates 2. lehest 
kuni redise juure lõpliku suuruse väljakujun-
emiseni. Kahe pritsimise vahele peab jääma 
7-10 päeva. 

14 päeva

Dekoratiivtaimed 1) 3 ml/m2

2) 3 ml/m2

+
0,3 ml/m2

3) 3 ml/m2

+
2,5 l/ha

1) Kastetakse peale külvi idanemise ajal 1-2 
korda, intervall 7-10 päeva.

2) Kastetakse kasvuhoones peale külvi 1-2 
korda, intervall 7-10 päeva
+
1-2 tilkkastmist kasvuhoones või avamaal 
alates teisest lehepaarist kuni täisõitsemise-
ni. Esmalt ümberistutamisel, teist korda 
10-15 päeva hiljem.

3) Kastetakse kasvuhoones või avamaal 
peale külvi 1-2 korda, intervall 7-10 päeva
+
1-2 pritsimist kasvuhoones või avamaal 
alates 2. lehest kuni täisõitsemiseni. Kahe 
pritsimise vahele peab jääma 15 päeva. 

 - 

Previcur Energy
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Maksimaalne kasutuskordade arv:
• Mineraalvillal kasvavaid taimi võib kasta 

4 korda; 
• mullas kasvavaid taimi 2 korda; 
• taimi võib pritsida kuni 2 korda kasvu-

perioodi jooksul. 
Laiendatud kasutusala: harilik kuusk, 
harilik mänd ja arukask katmikala külvides 
seenhaiguste (tõusmepõletik, võrselaiksus) 
tõrjeks.
Kulunorm: 6,0 l/ha, 3 pritsimist
Pritsimine okaspuudkülvidel 2-4 nädalat 
pärast külvamist ja kasekülvidel pärast tär-
kamist 30 päevase vahega.

Previcur Energy

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Kulda väärt!

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Propulse

Ennetava ja raviva toimega süsteemne fungitsiid tali- ja suvirapsile, 
tali- ja suvirüpsile, maisile, põldoale ja põldhernele.

n Toimeained:   protiokonasool 125 g/l

  fluopüraam 125 g/l

n Preparaadi vorm:  suspoemulsioon

Toimemehhanism
Fungitsiid Propulse on laia toimespekt-
riga süsteemne fungitsiid tali- ja suvi-
rapsi, tali- ja suvirüpsi, maisi, põldoa ja 
põldherne haiguste tõrjeks. Fungitsiid 
Propulse sisaldab kahte toimeainet:
• Fluopüraam on lokaalsüsteemsete ja 

translaminaarsete omadustega, tänu 
millele imendub kiiresti taimesse ja 
levib kõikidesse rohelistesse kudedesse 
kaitstes taime tõhusalt seenkahjustajate 
rünnaku eest. Fluopüraam on kiire STO-
PP-mõjuga kõigile haigustele, pidurdab 
kiiresti juba lööbinud haiguse arengut, 
peatades seeneeoste idanemist, eos-
toru kasvu ja seeneniidistiku arengut.

• Protiokonasool on süsteemne toime-
aine, mis takistab seene niidistiku väl-
jaarenemist. Protiokonasool on tugeva 
ennetava ja raviva toimega paljude tai-
mehaiguste vastu.

Pritsituna ennetavalt ehk profülaktiliselt, 
aitab Propulse tõhusalt ära hoida haiguse 
nähtavalt lööbimist taimele. Kui taim on 
juba tabandunud haigusest, toimib Pro-
pulse ravivalt, peatades juba nakatanud 
haiguse edasiarenemist ja takistades selle 
levikut taimes.

Taimehaiguste tõrjespekter
 n Tali- ja suviraps, tali- ja suvirüps

• Ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria 
brassicae)

• Ristõieliste valgemädanik (Sclerotinia 
sclerotiorum)

• Hahkhallitus rapsil ja rüpsil (Botrytis 
fuckeliana)

• Jahukaste (Erysiphe cruciferarum)

 n Mais
• Maisi triiptõbi ehk maisi lehelaiksus 

(Helminthosporium turcicum)
• Helminthosporium carbonum
• Maisi silmlaiksus (Kabatiella zeae)

Lisaks haigustõrjele avaldab PROPULSE 
positiivset mõju taime ainevahetusele ja 
kasvule – maisi lehed on PROPULSE’ga 
pritsimise järel suuremad, laiemad ja rohe-
lisemad, mis omakorda võimaldab taimel 
suuremat saaki moodustada.

 n Põlduba
• Põldoa laikpõletik (Ascochyta fabae)
• Põldoa rooste (Uromyces fabae)
• Liblikõieliste kuivlaiksus (Alternaria spp.)
• Põldoa šokolaadilaiksus (Botrytis fabae)
• Hahkhallitus põldoal (Botrytis cinerea)
• Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum)

 n Põldhernes
• Herne laikpõletik (Ascochyta pisi)
• Herne rooste (Uromyces pisi)
• Kuivlaiksus (Alternaria spp.)
• Hahkhallitus hernel (Botrytis cinerea)
• Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum)

Fungitsiidid
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Kasutamisjuhend
Kasutusjuhend erinevate kultuurtai-
mede haigustõrjel:

 n Tali- ja suviraps, tali- ja suvirüps
Kulunorm: 0,8 - 1,0 l/ha.
Pritsimise aeg:
Fungitsiidi Propulse võib pritsida, kui 
õieraod on pikenenud, kuid tupplehed 
on veel suletud (BBCH 57) kuni õitsemise 
lõpuni (BBCH 69). Pritsimise aeg vali-
takse vastavalt olulisimale tõrjutavale 
haigusele:
• Ristõieliste valgemädaniku vastu prit-

sitakse ennetavalt õitsemise algusest 
kuni täisõitsemiseni, tavaliselt ajal, mil 
esimesed kroonlehed hakkavad pude-
nema (BBCH 63 – 65).

• Ristõielise kuivlaiksuse vastu pritsitakse 
esimeste haigustunnuste ilmnemisel, 
enamasti õitsemise teisel poolel/lõpus.

• Hahkhallituse vastu pritsitakse enneta-
valt, kui ilmastikutingimused soodusta-
vad haiguste levikut.

• Jahukaste vastu pritsitakse esimeste 
haigustunnuste ilmnemisel.

Maksimaalne kasutuskordade arv: Luba-
tud kasutada rapsil ja rüpsil üks kord hoo-
aja jooksul.
Ooteaeg: rapsil ja rüpsil 56 päeva

 n Mais
Kulunorm: 0,8 - 1,0 l/ha
Pritsimise aeg:
Fungitsiidi Propulse võib pritsida alates 
kõrsumise algusest, kui võrse pikilõikel on 
näha sõlmedeta pseudovars kuni õitsemise 
lõpuni, mil emakasuue on lõplikult kuiva-
nud (BBCH 30-BBCH 69).
Pritsitakse, kui ilmastikutingimused soo-
dustavad haiguste levikut ja/või pritsitakse 
esimeste haigustunnuste ilmnemisel.
Maksimaalne kasutuskordade arv: Luba-
tud kasutada maisil kaks korda hooaja 
jooksul. Kahe pritsimise vahele peab jääma 
14 päeva.

 n Põlduba ja põldhernes
Kulunorm: 0.8 – 1.0 l/ha
Pritsimise aeg:
Fungitsiidi Propulse pritsitakse alates põl-
doa ja põldherne varre pikkuskasvust kuni 
õitsemise lõpuni (BBCH30-69).
Maksimaalne kasutuskordade arv: Luba-
tud kasutada põldoal ja põldhernel kaks 
korda hooaja jooksul. Kahe pritsimise 
vahele peab jääma 14 päeva.
Ooteaeg: põldoal ja põldhernel 35 päeva
Optimaalne veekulu: 200-400 l/ha, sõltu-
valt taimiku suurusest ja kasvufaasist
Vihmakindlus: 1 tund, kuni pritsimislahus 
on lehepinnal kuivanud.

Propulse
Fungitsiidid
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Oluline kasutamisel
• Tänu toimeaine fluopüraami sisaldusele 

omab fungitsiid kiiret STOPP-mõju tai-
mehaigustele, mistõttu on haigustõrje 
efektiivne ka juba lööbinud tugeva nak-
kuse peatamisel.

• Lisaks haigustõrjele muudab Propulse 
rapsi- ja rüpsikõdrad elastsemaks ja 
tugevamaks, mis omakorda vähendab 
seemnete varisemist. Seetõttu on koris-
tuskaod väiksemad ka hilinenud koris-
tusaja puhul.

Paagisegud
Fungitsiidi Propulse võib kasutada pritsep-
rogrammides teiste fungitsiidide, herbitsii-
dide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite 
ja vedelväetistega. Järgige segamise soo-
vitusi preparaatide etikettidel. Kui segu-
partneri etikett ei ütle teisiti, soovitame 
valada Propulse pritsimislahusesse viima-
sena. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus 
ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati.

Propulse

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

Fungitsiidid

Fu
ng

its
iid

id



Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

Kõik oma 
saagi heaks!



89

Prosaro

Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid kaitsva ja raviva toimega 
lehti ja pähikut kahjustavate haiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja 
suviodral, kaeral, rukkil ja suvi- ja talitritikalel ning haigustõrjeks 
tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirupsil, põldhernel ja põldoal.

n Toimeained:   protiokonasool 125 g/l

  tebukonasool 125 g/l 

n Preparaadi vorm:  emulsioonikontsentraat

Toimemehhanism
Prosaro sisaldab kahte süsteemset triasoo-
lide gruppi kuuluvat toimeainet.
• protiokonasool on laia toimespektriga 

asool-tüüpi toimeaine, mis püsib  tai-
mes  kaua  aktiivsena ning toimib 
nii kaitsvalt kui ravivalt kõikide oluliste 
taimehaiguste vastu. Teraviljahaigus-
test on protiokonasool eriti efektiivne 
nisu-helelaiksuse ja nisu-pruunlaiksuse 
vastu, samuti fusarioosi vastu teravil-
japeadel, aga ka jahukaste vastu ning 
odra-võrklaiksuse ja äärislaiksuse vastu.

• tebukonasool on tuntud  roostete ja 
viljapeahaiguste ekspert, mis liigub tai-
mes kiiresti ning toimib kindlalt, sõltu-
mata ilmast. Tebukonasool mõjub nii 
profülaktiliselt kui ravivalt ning kaitseb 
taimi mitme nädala vältel.

Taimehaiguste tõrjespekter
 n Teraviljad 

Lehtedele lööbivad haigused:
• Helelaiksus lehtedel (Septoria tritici)
• Helelaiksus viljapeadel (Septoria 

nodorum)
• Nisu-pruunlaiksus  (Drechslera tritici 

repentis)
• Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)
• Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)
• Kollane rooste rukkil (Puccinia 

striiformis)
• Kollane rooste odral (Puccinia striiformis)
• Kollane rooste tritikalel (Puccinia 

striiformis)
• Pruunrooste (Puccinia recondita)
• Odra-leherooste (Puccinia hordei)
• Kaera-kroonrooste (Puccinia coronata)
• Kõrreliste võrklaiksus (Pyrenophora 

teres)
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis)
• Kõrreliste pruunlaiksus  (Bipolaris 

sorokiniana)
• Helelaiksus kaeral (Stagonospora 

avenae)

Viljapeadele lööbivad haigused:
• Fusarioosid viljapeadel (Fusarium spp. 

– F. graminearum, F. culmorum, F. ave-
naceum, Monographella nivalis)

• Helelaiksus viljapeadel (Septoria 
nodorum)

• Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)

Fungitsiidid
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 n  Tali- ja suviraps ja -rüps
• Tõusmepõletik
• Ristõieliste mustmädanik ehk fomoos 

(Phoma lingam)
• Ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria 

brassicae)
• Ristõieliste valgemädanik (Sclerotinia 

sclerotiorum)
• Tsülindrosporioos (Pyrenopeziza bras-

sicae/Cylindrosporium concentricum)
• Hahkhallitus rapsil (Botrytis cinerea)

 n Põlduba
• Põldoa laikpõletik (Ascochyta 

fabae Ascochyta pisi, Mycosphaerella 
pinodes)

• Põldoa rooste (Uromyces fabae, 
Uromyces phaseoli, Puccinia 
phaseoli Rabenh)

• Põldoa šokolaadilaiksus (Botrytis fabae)

 n Põldhernes
• Herne laikpõletik (Ascochyta pisi, 

Mycosphaerella pinodes)
• Herne rooste (Uromyces pisi)
• Hahkhallitus hernel (Botrytis cinerea)
• Jahukaste hernel (Erysiphe pisi)
• Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum)

Kasutamisjuhend
Kasutusjuhend erinevate kultuurtai-
mede haigustõrjel:

 n Teraviljad
Kulunorm: 0,75 – 1,0 l/ha
Pritsimise aeg:
• Lehtedele lööbivate haiguste tõrjeks 

pritsitakse ennetavalt, enne haiguse 
lööbimist, hiljemalt esimeste haigustun-
nuste ilmnemisel lehtedel - nisul, rukkil 
ja tritikalel kõrsumise algusest õitsemise 
lõpuni (BBCH 30-69), kaeral ja odral 
kõrsumise algusest õitsemise alguseni 
(BBCH 30-61).

• Viljapea kaitsmiseks haiguste vastu 
pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loo-
misfaasis kuni õitsemise lõpuni (BBCH 
51-69) ning otra loomisfaasist õitsemise 
alguseni (BBCH 51-61).

• Fusariooside vastu viljapeadel on 
parima tõrjetulemuse saavutamiseks 
soovitav pritsida profülaktiliselt ehk 
ennetavalt, kui tingimused on soodsad 
haiguse levikuks. Nisu, rukki ja tritikale 
puhul on sellised tingimused tavaliselt 
teravilja loomise lõpust kuni õitsemise 
lõpuni (BBCH 59-69) ning odra puhul 
loomise lõpust kuni õitsemise alguseni 
(BBCH 59-61).

Niiske ja vihmane ilm teraviljade õitsemise 
ajal soodustab fusariooside levikut. Täien-
davaks riskifaktoriks on ka teravili eelvil-
jana ja minimeeritud harimine. Sellisel juhul 
soovitatakse kasutada Prosaro’t täiskulu-
normiga 1,0 l/ha, et saavutada parim tõrje 
fusariooside vastu viljapeadel.

Prosaro kasutamisel on kõrvalmõju ka tei-
sestele kahjustajatele, nagu kladosporioos 
(Cladosporium herbarum) ja alternarioos 
(Alternaria spp.).

Prosaro
Fungitsiidid
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Maksimaalne kasutuskordade arv: Luba-
tud pritsida kaks korda kasvuajal. Pritsi-
mistevaheline interval 14 – 28 päeva.

 n Suvi- ja taliraps ja -rüps
Kulunorm: 1,0 l/ha
Pritsimise aeg:
Rapsi ja rüpsi kaitsmiseks tsülindrospo-
rioosi, mustmädanikuja tõusmepõletiku 
nakkuse eest pritsitakse esimeste haigus-
tunnuste ilmnemisel alates 4 lehe faasist 
kuni õitsemise alguseni.
Kuivlaiksuse tõrjeks pritsitakse haigustun-
nuste ilmnemisel, alates 4 lehe faasist kuni 
õitsemise teise pooleni.
Valgemädaniku ja hahkhallituse vastu prit-
sitakse õitsemise teises pooles, kui rapsi 
ja rüpsi esimesed õiekroonlehed hakkavad 
pudenema.
Maksimaalne kasutuskordade arv: Luba-
tud pritsida kaks korda kasvuajal. Pritsi-
mistevaheline interval 14 – 28 päeva.

 n Põlduba, põldhernes
Kulunorm: 1,0 l/ha
Pritsimise aeg: Pritsitakse haigustun-
nuste ilmumisel, oa ja herne kasvufaasis 
õiepungade moodustumisest kuni õitse-
mise lõpuni.
Maksimaalne kasutuskordade arv: Luba-
tud pritsida kaks korda kasvuajal. Kahe 
pritsimise vahele peab jääma vähemalt 21 
päeva.

Töölahuse kulu:
• Teraviljad: 200-300 l/ha
• Raps, rüps, 200-400 l/ha
• Hernes, uba: 150 – 400 l/ha, 

sõltuvalt taimiku suurusest ja kasvufaasist
Ooteaeg: Teraviljad, põlduba, põldhernes 
35 päeva, raps 56 päeva
Vihmakindlus: 30 minutit pärast pritsimist

Oluline kasutamisel
• Soovituslik miinimum õhutempera-

tuur pritsimise ajal: + 12C.
• Prosaro on eriti efektiivne teravilja vil-

japeadele lööbivate fusariooside vastu 
ning seetõttu pärsib õigeaegne vilja-
peade Prosaro´ga pritsimine saagikva-
liteeti rikkuvate mükotoksiinide teket.

Paagisegud
Prosaro’t võib kasutada pritseprogram-
mides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, 
insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja 
vedelväetistega. Järgige segamise soovi-
tusi preparaatide etikettidel. Kui segupart-
neri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada 
Prosaro pritsimislahusesse viimasena. Kul-
tuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole 
korraga rohkem kui kaks preparaati. 

Prosaro

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Serenade ASO

Haigustõrjevahend maasikale, porgandile, 
salatile, tomatile, paprikale, ja baklažaanile. 
Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga 
kultuuridele: porrulauk, kurk, kõrvits, 
suvikõrvits, punapeet, brokoli, brüsseli 
kapsas, lillkapsas, peakapsas, hiina kapsas, 
lehtseller, juurseller, petersell, pastinaak, 
küüslauk, kaalikas, bataat, mädarõigas,  
spargel, redis, apteegitill e fenkol, juursigur, 

spinat, endiivia, mangold, rukola, aeduba, šalottsibul, sibul, sojauba, 
köömen, lina, kanep, moon, basiilik, kurgirohi, koriander, kress-
salat, till, majoraan, piparmünt, oregano, rosmariin, tüümian, 
viinamari, vaarikas, mustikas, mustsõstar, karusmari, punane 
sõstar, valge sõstar, põldmurakas, jõhvikas, kirsipuu, ploomipuu, 
aprikoos, virsik, pirnipuu, õitsvad dekoratiivtaimed, seemneks 
kasvatatavad lilled, puukoolid. 

n Toimeaine:   Bacillus subtilis QST 713, 13.96 g/L  

  (minimaalselt 1.042×1012 formuleeritud kolooniat/l)

n Preparaadi vorm:  suspensioonikontsentraat

Toimemehhanism
Serenade ASO on kontaktne bioloogiline fungitsiid, mis sisaldab looduses esinevat bak-
terit Bacillus subtilis QST 713. Bakter ei ole geneetiliselt muundatud. 

Kasutamisjuhend

Kultuur Haigustekitaja
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Porgand Tõusmepõletik 
(Pythium violae)

8 l/ha Pinnase kastmine hü-
draulilise pritsiga või tilk-
kastmise teel külvamisel/
ümberistutamisel

1 200-
500

-

Porgandi-mustmä-
danik (Alternaria 
dauci), jahukaste 
(Erysiphe heraclei)

8 l/ha Alates faasist, mil por-
gandi juured hakkavad 
jämedamaks kasvama 
kuni porgandijuure lõpliku 
suuruse ja kuju väljakujun-
emiseni (BBCH 41–49).

6 200-
500

5

Fungitsiidid
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Kultuur Haigustekitaja
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Porru Kuivlaiksus (Alter-
naria porri)

8 l/ha Kultuuri 2 lehe faasist 
kuni lehtede kuivamiseni 
(BBCH12-49)

6 200-
800

5

Tomat, paprika 
kasvuhoones

Jahukaste (Oidium 
lycopersici), 
Bakterpõletik 
(Pseudomonas 
syringae)

4-8 l/
ha

Kultuuri 2. lehe fasist 
kuni viljade täieliku 
valmimiseni (BBCH 21-
89)

6 1000-
1500

5 (14 
päeva 
Oidium 
lycop-
ersici 
tõrjel)

Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea)

8 l/ha Esimeste kõrvalvõrsete 
moodustumisest taimel 
kuni kogu saagi lõp-
liku valmimiseni (BBCH 
21–89).  

6 500–
1000

5

Baklažaan 
kasvuhoones

Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea)

8 l/ha Esimeste kõrvalvõrsete 
moodustumisest taimel 
kuni kogu saagi lõp-
liku valmimiseni (BBCH 
21–89).  

6 500–
1000

5

Tomat, papri-
ka, baklažaan 
avamaal

Kuivlaiksus (Alter-
naria spp)

8 l/ha Esimeste kõrvalvõrsete 
moodustumisest taimel 
kuni kogu saagi lõp-
liku valmimiseni (BBCH 
21–89).  

6 500–
1000

5

Kurk avamaal 
ja kasvuhoo-
nes

Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea), 
Jahukaste (Uncinu-
la necator, Erysiphe 
fuliginea, Erysiphe 
polyphaga), 
Bakterpõletik 
(Pseudomonas 
syringae)

8 l/ha Alates esimese kõr-
valvõrse ilmumisest kuni 
viljade täieliku valmim-
iseni (BBCH 21-89)

6 400-
1500

5 

Kõrvits ava-
maal

Tõusmepõletik 
(Phytophthora spp., 
Pythium spp.)

1% 
tööla-
hus

Istikute (koos mullapal-
liga) kastmine enne 
ümberistutust, kuni 
substraat on märg.

1 100-
1000

-

8 l/ha Pinnase kastmine hü-
draulilise pritsiga või tilk-
kastmise teel külvamisel/
ümberistutamisel

Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea), 
Jahukaste (Podos-
phaera xanthii )

8 l/ha Alates esimese kõr-
valvõrse ilmumisest kuni 
viljade täieliku valmim-
iseni (BBCH 21-89) 

6 200-
800

5 

Serenade ASO
Fungitsiidid
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Kultuur Haigustekitaja
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Suvikõrvits 
avamaal ja 
kasvhoones

Tõusmepõletik 
(Phytophthora spp., 
Pythium spp.)

1% 
tööla-
hus

Istikute (koos mullapal-
liga) kastmine enne 
ümberistutust, kuni 
substraat on märg.

1 100-
1000

-

8 l/ha Pinnase kastmine hü-
draulilise pritsiga või tilk-
kastmise teel külvamisel/
ümberistutamisel

Jahukaste (Podo-
sphaera xanthii, 
Sphaerotheca 
macularis)

8 l/ha Alates esimese kõr-
valvõrse ilmumisest kuni 
viljade täieliku valmim-
iseni (BBCH 21-89)

6 1000-
1500

5-14 

Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea)

3.2 l/
ha

Alates esimese kõr-
valvõrse ilmumisest kuni 
viljade täieliku valmim-
iseni (BBCH 21-89)

6 200-
800

5 

Punapeet Kuivlaiksus (Alter-
naria spp), 
Valgemädanik 
(Sclerotinia sclero-
tiorum)

8 l/ha Kultuuri 2 lehe faasist 
kuni peet on saavutanud 
korituseks sobiva suu-
ruse (BBCH 12-49)

6 200-
800

5 

Brokoli, Brus-
seli kapsas, 
lillkapsas 
avamaal

Tõusmepõletik 
(Pythium spp., Rhi-
zoctonia solani)

1% 
tööla-
hus

Istikute (koos mullapal-
liga) kastmine enne 
ümberistutust, kuni 
substraat on märg.

1 100-
1000

-

8 l/ha Pinnase kastmine hü-
draulilise pritsiga või tilk-
kastmise teel külvamisel/
ümberistutamisel

Kuivlaiksus (Alter-
naria spp), 
Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea), 
Jahukaste (Ery-
siphe cruciferarum), 
Kapsa-pruunmä-
danik (Xanthomon-
as campestris)

8 l/ha Kultuuri koristusküpsuse 
saavutamiseni (kuni 
BBCH 49)

6 200-
600

10 

Peakapsas, 
Hiina kapsas

Kuivlaiksus (Alter-
naria spp), 
Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea), 
Jahukaste (Ery-
siphe cruciferarum), 
Kapsa-pruunmä-
danik (Xanthomon-
as campestris)

8 l/ha Kultuuri koristusküpsuse 
saavutamiseni (kuni 
BBCH 49)

6 200-
600

10 

Serenade ASO
Fungitsiidid
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Lehtseller, 
juurseller, 
petersell, 
pastinaak, 
küüslauk

Tõusmepõletik 
(Pythium spp., Rhi-
zoctonia solani)

1% 
tööla-
hus

Istikute (koos mullapal-
liga) kastmine enne 
ümberistutust, kuni 
substraat on märg.

1 100-
1000

-

8 l/ha Pinnase kastmine hü-
draulilise pritsiga või tilk-
kastmise teel külvamisel/
ümberistutamisel

Lehtseller, 
juurseller, 
pastinaak 
kaalikas, 
bataat, 
mädarõigas,  
spargel 

Kuivaliksus (Alter-
naria spp),
Hahkhllitus (Botrytis 
cinerea)
Valgemädanik 
(Sclerotinia sclero-
tiorum)
Jahukaste (Ery-
siphe spp)

8 l/ha Kultuuri 2. lehest kuni 
koristusküpsuse saavu-
tamiseni (BBCH 12-49)

6 200-
800

5 

Redis kas-
vuhoones ja 
avamaal

Kuivlaiksus (Alter-
naria spp),
Valgemädanik 
(Sclerotinia sclero-
tiorum)

8 l/ha Kultuuri 2. lehest kuni 
koristusküpsuse saavu-
tamiseni (BBCH 12-49)

6 200-
1000

5 

Apteegitill e 
fenkol kas-
vuhoones ja 
avamaal 

Kuivlaiksus (Alter-
naria spp),
Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea)
Valgemädanik 
(Sclerotinia sclero-
tiorum)

8 l/ha Kultuuri 2. lehest kuni 
koristusküpsuse saavu-
tamiseni (BBCH 12-49)

6 200-
1000

5 

Sigur (juur) Kuivlaiksus (Alter-
naria spp),
Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea),
Valgemädanik  
(Sclerotinia sclero-
tiorum), 
Jahukaste (Ery-
siphe spp)

8 l/ha Kultuuri 2. lehest kuni 
koristusküpsuse saavu-
tamiseni (BBCH 12-49)

6 200-
400

5 

Spinat, endi-
ivia, mangold, 
rukola, salat 
kasvuhoones 

Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea),
Valgemädanik 
(Sclerotinia sclero-
tiorum)

8 l/ha Kultuuri 3. lehest kuni 
tüüpilise lehemassi moo-
dustumise lõpuni (BBCH 
13-49)

6 200-
800

5 

Serenade ASO
Fungitsiidid

Fu
ng

its
iid

id



96

Kultuur Haigustekitaja
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Salat, rukola, 
spinat kas-
vuhoones

Tõusmepõletik 
(Rhizoctonia solani)

1% 
tööla-
hus

Istikute (koos mullapal-
liga) kastmine enne 
ümberistutust, kuni 
substraat on märg.

1 100-
1000

-

8 l/ha Pinnase kastmine hü-
draulilise pritsiga või tilk-
kastmise teel külvamisel/
ümberistutamisel

Viinamarjad Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea)

8 l/ha Õitsemise lõpust kuni 
marjade koristusküpsuse 
saavutamiseni (BBCH 
68-89)

6 500-
1000

5

Aeduba kas-
vuhoones ja 
avamaal 

Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea), 
Valgemädanik 
(Sclerotinia sclero-
tiorum), Jahukaste 
(Erysiphe spp)

8 l/ha Kultuuri 2. Lehe faasist 
kuni kaunte täispikkuse 
saavutamiseni (BBCH 
12-79)

6 200-
800

5 

Šalottsibul, 
sibul 

Hahkhalitus (Bot-
ryotinia squamosa), 
valgemädanik 
(Sclerotinia squa-
mosa) 

8 l/ha Kultuuri 2 lehe faasist 
kuni lehtede kuivamiseni 
(BBCH12-49)

6 200-
1000

5 

Sojauba, 
köömen, lina, 
kanep, moon

Hahkhallitus  
(Botrytis cinerea), 
Valgemädanik 
(Sclerotinia sclero-
tiorum)

8 l/ha Alates teise sõlmevahe 
lehe avanemisest kuni 
koristusküpsuse saabu-
miseni (BBCH 12-89)

6 150-
400

5 

Maitsetaimed: 
basiilik, kurgi-
rohi, koriander, 
kress-salat, 
till, majoraan, 
piparmünt, 
oregano, 
rosmariin, 
tüümian kas-
vuhoones ja 
avamaal

Tõusmepõletik 
(Rhizoctonia solani)

1% 
tööla-
hus

Istikute (koos mullapal-
liga) kastmine enne 
ümberistutust, kuni 
substraat on märg.

1 100-
1000

-

8 l/ha Pinnase kastmine hü-
draulilise pritsiga või tilk-
kastmise teel külvamisel/
ümberistutamisel

Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea)

8 l/ha Kultuuri 3. lehest kuni 
tüüpiliselehemassi moo-
dustumise lõpuni (BBCH 
13-49)

6 200-
800

5 

Serenade ASO
Fungitsiidid
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Kultuur Haigustekitaja
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Marjakultu-
urid: vaarikas, 
mustikas, 
jõhvikas, 
mustsõstar, 
karusmari, 
punane sõstar, 
valge sõstar, 
põldmurakas

Juure- ja varrepõle-
tikud (Phytophthora 
spp)

1% 
tööla-
hus

Istikute (koos mullapal-
liga) kastmine enne 
ümberistutust, kuni 
substraat on märg.

1 100-
1000

-

8 l/ha Pinnase kastmine hü-
draulilise pritsiga või tilk-
kastmise teel külvamisel/
ümberistutamisel

Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea)

8 l/ha Alates pungade paisum-
isest kuni esimeste vil-
jade vamimiseni (BBCH 
51-85)

6 200-
1200

5 

Maasikas 
kasvuhoones 
ja avamaal 

Jahukaste (Podos-
phaera macularis)

8 l/ha Alates õiepungade 
leherosetis nähtavale 
ilmumisest kuni esimeste 
viljade vamimiseni 
(BBCH 51-85)

6 200-
1200

5

Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea)

8 l/ha Alates maasika õitsemise 
algusest kuni marja-
koristuse lõpuni (BBCH 
60–89)

6 300-
1000

5

Kirsipuu, 
ploomipuu, 
aprikoos, virsik 

Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea), 
Puuviljamädanik
(Monilia fructigena, 
sün Monilinia fruc-
tigena), Luuviljaliste 
mädanik (Monilia 
laxa), 
Bakterpõletik 
(Pseudomonas 
syringae)

8 l/ha Õiepungade paisumisest 
kuni viljade värvumiseni 
(BBCH 51-85)

6 200-
1500

5 

Pirnipuu Viljapuu-bakter-
põletik (Erwinia 
amylovora), 
Bakterpõletik 
(Pseudomonas 
syringae)

8 l/ha Alates esimeste õite 
avanemisest kuni viljade 
moodustumise lõpuni 
ja värvumise alguseni 
(BBCH 60-79)

4 500-
750

5 

Serenade ASO
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Kultuur Haigustekitaja
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Dekorati-
ivtaimed: õits-
vad taimed, 
seemneks kas-
vatatavad lilled 
kasvuhoones 
ja avamaal 

Kuivlaiksus (Alter-
naria spp),
Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea)
Valgemädanik 
(Sclerotinia sclero-
tiorum), 
Jahukaste (Ery-
siphe spp)

8 l/ha Kultuuri 2 lehe faasist 
kuni seemnete täieliku 
valmimiseni (BBCH 12-
89)

6 200-
1200

5 

Puukoolid 
kasvuhoones 
ja avamaal

Kuivlaiksus (Alter-
naria spp),
Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea)
Valgemädanik 
(Sclerotinia sclero-
tiorum), 
Jahukaste (Ery-
siphe spp)
Bakterpõletik 
(Xanthomonas spp, 
Pseudomonas spp), 
Jahukaste roosõiel-
istel (Podosphaera 
pannosa), 
Bakterhaigused 
(Erwinia spp) 

8 l/ha Kultuuri 2 lehe faas-
ist kuni kasvuperioodi 
lõpuni (BBCH 12-89)

6 200-
1200

5

Juure- ja varrepõle-
tikud (Phytophthora 
spp)

1% 
tööla-
hus

Istikute (koos mullapal-
liga) kastmine enne 
ümberistutust, kuni 
substraat on märg.

1 100-
1000

-

8 l/ha Pinnase kastmine hü-
draulilise pritsiga või tilk-
kastmise teel külvamisel/
ümberistutamisel

1 100-
1000

-

Serenade ASO
Fungitsiidid
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Oluline kasutamisel
• Pritsimist on soovitav alustada kas 

ennetavalt – kuni 5 päeva enne haiguse 
nähtavat lööbimist taimel või koheselt, 
kui esimesed haigustunnused on taime-
del tuvastatavad. Kahe pritsimise vahele 
jäetakse vähemalt 5-päevane intervall.

• Raskestitõrjutava ja agressiivse haiguse 
leviku korral kombineeritakse haigus-
tõrje programmis Serenade ASO koos 
Eestis kasutada lubatud keemiliste 
taimekaitsevahenditega.

• Tõusmepõletiku ja juuremädanike 
tõrjel avamaakultuuridel on eesmärk 
viia Bacillus subtilis JQST713 spoorid 
mullakihti, kus arenevad taime juured. 
Pritsimislahuse võib mulla pinnale viia 
näiteks hüdraulilise pritsiga, misjä-
rel mulda pindmiselt haritakse, nii et 
bakterite spoorid segunevad mullaga. 
Kartuli puhul piisab Bacillus subtilis 
JQST713 lahuse pritsimisest vao põhja 
enne kartuli mahapanekut.  Taimede 
põllule istutamise eelselt võib istikute 
juuri koos mullapalliga kasta Bacillus 
subtilis JQST713 lahusesse. Lahuse 
kontsentratsioon ca 1% V/V. Eesmärk 

on tekitada mulla ja bakterispooride 
suspensioon taime juurte ümbrusesse. 
Töölahuse valmistamiseks segatakse 1 
l Serenade ASO + 100 l vett, väikese tai-
mede koguse korral 0.1 l Serenade ASO 
+ 10 l vett. Tulemuseks on 1% tööla-
hus, millega kastetakse pinnast istikute 
ümber kuni substraat on märg ja juured 
saavutavad hea kontakti substraadi 
osakestega.

• Fütotoksilisus: nõuetekohasel kasuta-
misel preparaat taimi ei kahjusta

• Ooteaega ei ole.
• Tööoode – pritsitud alale on kaitseva-

henditeta lubatud siseneda kohe, kui 
pritsimislahus on lehtedel kuivanud (sõl-
tuvalt ilmast ca 4 tundi). Pritsitud tai-
mede käitlemisel kanda kummikindaid.

Paagisegud
Serenade ASO sobib kasutamiseks paagi-
segudes mitmete taimekaitsevahenditega, 
väetistega, kleepainetega, märgajatega. 
Järgige segamise soovitusi preparaatide 
etikettidel. Kultuurile on ohutum, kui paa-
gisegus ei ole korraga rohkem kui kaks 
preparaati. 

Serenade ASO

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Siltra Xpro

Laia toimespektriga, kaitsva ja pika 
raviva toimega süsteemne fungitsiid 
teraviljahaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- 
ja suviodral, rukkil, tritikalel ja kaeral.

n Toimeained:  biksafeen 60 g/l

  protiokonasool 200 g/l

n Preparaadi vorm:  emulsioonikontsentraat

Toimemehhanism
Siltra Xpro on süsteemne fungitsiid, mis 
sisaldab kaht toimeainet. Kumbki toime-
aine kuulub erinevasse keemilisse klassi 
ning mõjutab haigustekitajat erineval viisil.
• biksafeen on toimeaine, mis kuulub kar-

boksamiidide keemilisse klassi ning on 
lokaalsüsteemne fungitsiid. Biksafeen 
pakub kaitset haiguste vastu pika aja 
vältel ning on efektiivne väga paljude 
teravilja kahjustavate seenhaiguste, 
eriti kõrreliste helelaiksuse, roostehai-
guste ning odra-võrklaiksuse vastu. 
Lisaks kaitsvale toimele haiguste vastu 
mõjutab biksafeen positiivselt ka tai-
mede ainevahetust, taimed on roheli-
semad ning põuakindlamad. Biksafeen 
lükkab edasi põua käes kannatavate 
taimede vananemist. See viitab tai-
mede parandatud stressitaluvusele ja 
loob paremad eeldused suurema saagi 
moodustumiseks.

• protiokonasool kuulub asoolide keemi-
lisse gruppi, on süsteemne, ennetava 
ja raviva toimega ning mõjub kest-
valt ja tõhusalt paljude taimehaiguste 
vastu. Eriti efektiivne on protiokonasool 
nisu-helelaiksuse ja nisu-pruunlaiksuse 
vastu, samuti fusariooside vastu teravil-
japeadel, aga ka jahukaste vastu ning 
odra-võrklaiksuse ja äärislaiksuse vastu 
teraviljadel.

Taimehaiguste tõrjespekter
 n Tali- ja suvinisu

Lehtedele lööbivad haigused:
• Helelaiksus lehtedel  (Septoria tritici - 

Mycosphaerella graminicola)
• Helelaiksus viljapeadel 

(Leptosphaeria nodorum)
• Nisu-pruunlaiksus (Drechslera  tritici 

repentis)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)
• Pruunrooste (Puccinia recondita)

Viljapeadele lööbivad haigused:
• Fusarioosid (Fusarium spp. – F. grami-

nearum, F. culmorum, F. avenaceum)
• Helelaiksus viljapeadel (Stagonospora 

nodorum)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

 n Tali- ja suvioder
Lehtedele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Odra-leherooste (Puccinia hordei)
• Kõrreliste võrklaiksus  (Pyrenophora 

teres)
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis)
• Ramularia (Ramularia collo-cygni)

Viljapeadele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

Fungitsiidid
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 n Rukis
Lehtedele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis)
• Rukki-leherooste (Puccinia dispersa)

Viljapeadele lööbivad haigused:
Fusarioosid (Fusarium spp.)
Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

 n Tritikale 
Lehtedele lööbivad haigused:
• Helelaiksus lehtedel  (Septoria tritici - 

Mycosphaerella graminicola)
• Helelaiksus viljapeadel (Stagonospora 

(Leptosphaeria) nodorum)
• Nisu-pruunlaiksus (Drechslera (Pyreno-

phora) tritici repentis)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis)
• Kollane rooste (Puccinia striiformis)
• Pruunrooste (Puccinia recondita)

Viljapeadele lööbivad haigused:
• Fusarioosid (Fusarium spp.)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Helelaikus viljapeadel (Stagonospora 

(Leptosphaeria) nodorum)

Kasutamisjuhend
Kulunorm: 0,75 – 1,0 l/ha
Pritsimisaeg:
• Lehti kahjustavate haiguste tõrjeks 

pritsitakse enne haigustunnuseid või 
hiljemalt esimeste haigustunnuste ilm-
nemisel lehtedel – tali- ja suvinisul, rukkil 
ja tritikalel kõrsumise algusest õitsemise 
lõpuni (BBCH 30-69), tali- ja suviodral 
ning kaeral kõrsumise algusest õitse-
mise alguseni (BBCH 30–61).

• Viljapeadele levivate haiguste tõrjeks 
pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loo-
mise algusest kuni õitsemise lõpuni 
(BBCH 51-69) ning otra ja kaera loo-
mise algusest õitsemise alguseni (BBCH 
51–61).

Maksimaalne kasutuskordade arv: Hoo-
ajal võib Siltra Xpro’d pritsida kuni 2 korda 
(intervall kahe pritsimise vahel vähemalt 
14 päeva).
Optimaalne veekulu: 100-300 l/ha. Tiheda 
kultuuri ja kõrgema taime korral on soovita-
tav kasutada suuremat vee hulka.
Vihmakindlus: 1 tund, kuni pritsimislahus 
on lehepinnal kuivanud.

Siltra Xpro
Fungitsiidid
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Oluline kasutamisel
• Preparaadi mõju kestus sõltub haiguste 

intensiivsusest, kasutatud kulunormist 
ja pritsimise kvaliteedist. 

• Fungitsiid Siltra Xpro pakub üldju-
hul kaitset haiguste eest vähemalt 4 
nädalat. 

• Fungitsiid Siltra Xpro mõjub kõige tõhu-
samalt, kui pritsitakse ennetavalt, st 
enne haiguslaikude nähtavat ilmumist 
taimedele. Eriti oluline on ennetav (pro-
fülaktiline) tõrje ülemisi lehti kahjusta-
vate agressiivsete haiguste vastu nagu 
nisu-pruunlaiksus, nisu-helelaiksus ja 
odra-võrklaiksus. Haiguste ennetava 
pritsimise korral on mõju tõhusam ja 
kestab kauem. 

• Kui kasvuperioodi jooksul plaanitakse 
teha ainult üks pritsimine, soovitatakse 
pikema mõju saavutamiseks pritsida 
kõrgeima soovitatud kulunormiga.

• Pritsimine pärast esimeste haigustun-
nuste tekkimist taimedel hävitab seene-
niidistiku haiguskolletel ning takistab 
haiguse edasist levikut, kuid kaitseaeg 
võib seetõttu olla lühem ning põldu 
tuleb jälgida, et järgneva pritsimise 
vajadus õigeaegselt kindlaks määrata.

Paagisegud
Fungitsiidi Siltra Xpro võib kasutada prit-
seprogrammides teiste fungitsiidide, her-
bitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaa-
torite ja vedelväetistega (kelaadi vormis). 
Järgige segamise soovitusi preparaatide 
etikettidel. Kui segupartneri etikett ei 
ütle teisiti, soovitame valada Siltra Xpro 
pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile 
ohutum on, kui paagisegus ei ole korraga 
rohkem kui kaks preparaati.

Siltra Xpro

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

Fungitsiidid
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Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

Võti edukaks 
rapsikasvatuseks!
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Tilmor

Laia toimespektriga fungitsiid ja taimede kasvu regulaator tali- ja 
suvirapsile ning tali- ja suvirüpsile.

n Toimeained:   protiokonasool 80 g/l

  tebukonasool 160 g/l

n Preparaadi vorm:  emulsioonikontsentraat

Toimemehhanism
Tilmor’il on kaks erinevat toimeviisi – 
fungitsiidina, hoides ära taimede naka-
tumise enamikesse saaki mõjutavatesse 
haigustesse ning rapsi ja rüpsi kasvu 
reguleerijana. Tilmor sisaldab kaht 
toimeainet:
• Protiokonasool on süsteemne fungitsiid, 

mis takistab haigustekitaja seene nii-
distiku väljaarenemist. Protiokonasool 
on tugeva ennetava ja raviva toimega 
paljude taimehaiguste vastu.

• Tebukonasool on fungitsiid, mis toimib 
rapsi- ja rüpsitaimede kasvu reguleeri-
jana. Tebukonasoolil on unikaalne oma-
dus – stimuleerib juurestiku kasvu. Tänu 
tebukonasooli mõjule kasvab talirapsi 
taimedel juba sügisel suurem juure-
mass, mistõttu taimed on talvekindla-
mad ning taastuvad kevadel kiiresti.

 n Kasutades Tilmor´it sügisel:
• Taimedel areneb tugev juurekava
• Taimede kasvukuhik püsib madalal, 

mulla pinna lähedal, mistõttu paraneb 
oluliselt taimede talvekindlus

• Tugev haigustõrje tõusmepõletiku, eba-
jahukaste, fomoosi ja kuivlaiksuse vastu

 n Kasutades Tilmor´it kevadel:
• Sõltuvalt sordist lüheneb peavarre pik-

kuskasv 10-25 cm ning külgharud kas-
vavad jõudsalt

• Taim on võimeline vastu võtma rohkem 
päikesevalgust

• Õitsemine ja valmimine ühtlustub, vähe-

neb saagikadu ebaühtlase valmimise tõttu
• Taimed tarbivad toitaineid maksimaalselt
• Tugev haigustõrje kuivlaiksuse, hahk-

hallituse ja valgemädaniku vastu

Taimehaiguste tõrjespekter
Toime tali- ja suvirapsi, tali- ja suvirüpsi 
haigustõrjel:
• Tõusmepõletik (Phoma lingam)
• Ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria 

brassicae)
• Ristõieliste valgemädanik (Sclerotinia 

sclerotiorum)
• Ristõieliste mustmädanik e fomoos 

(Leptosphaeria maculans)
• Tsülindrosporioos (Pyrenopeziza 

brassicae)
• Ristõieliste hahkhallitus (Botrytis 

cinerea)

Kasutamisjuhend
Kasutusaeg ja kulunormid haigustõrjel:

 n Tõusmepõletiku ning mustmädaniku 
ehk fomoosi  tõrjeks pritsitakse tali-
rapsi ja –rüpsi sügisel või kevadel, alates 
4 lehe faasist esimeste haigustunnuste 
ilmnemisel.
Kulunorm: 0,8 – 1,2 l/ha
Kõrgemat kulunormi on soovitatav 
kasutada, kui tingimused on haiguse 
levikuks soodsad:
• niiske muld ja vihmane ilm, mis soodus-

tavad haiguse levikut;
• olukord, kus raps või rüps esineb kül-

vikorras samal põllul sagedamini kui 4 
aasta järel;

Fungitsiidid
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• kui külvati fomoosile vastuvõtlik sort.
• Tõrje efektiivsuse tõstmiseks võib prit-

simist korrata, kui taimed on 30-50 cm 
kõrgused (BBCH 39-55). Teistkordsel 
pritsimisel on kulunorm 1,0 l/ha.

 n Tsülindrosporioosi tõrjeks pritsitakse 
esimeste haigustunnuste ilmnemisel alates 
rapsi ja rüpsi 4 lehe faasist (talirapsi pritsi-
takse juba sügisel) kuni õitsemise alguseni 
(BBCH 13-60).
Kulunorm: 0,8-1,0 l/ha

 n Kuivlaiksuse  tõrjeks pritsitakse esi-
meste haigustunnuste ilmnemisel alates 
rapsi ja rüpsi 4 lehe faasist (talirapsi prit-
sitakse juba sügisel) kuni täisõitsemiseni 
(BBCH 13-65). Olulisim on pritsimine 
kõtrade kaitseks õitsemise ajal.
Kulunorm: 0,8 – 1,0 l/ha

 n Valgemädaniku  tõrjeks pritsitakse 
rapsi ja rüpsi õitsemise ajal (BBCH 62-65).
Kulunorm: 1,0 l/ha

 n Hahkhallituse tõrjeks pritsitakse, kui 
taimede nakatumise oht on suur, nt tai-
mede vastupanu on nõrgendatud teistesse 
haigustesse nakatumise tagajärjel, meh-
haaniliste vigastuste tõttu või öökülmast 
tingitult. Pritsitakse, kui taimed on ca 30 
cm kõrgused kuni õitsemise keskpaigani 
(BBCH 39-65).
Kulunorm: 0,8 – 1,0 l/ha

Kasutusaeg ja kulunormid rapsi 
ja rüpsi kasvu reguleerimisel:
Talirapsi ja -rüpsi talvekindluse tõstmine 
Tilmor pidurdab taimede pikkuskasvu 
ja võimaldab rapsi või rüpsi varrel jääda 
sügisel lühikeseks, nii et kasvukuhik asub 
võimalikult lähedal juurekaelale ning on 
paremini kaitstud võimalike talvekahjus-
tuste eest. Hoolimata varre kasvu pidur-
dumisest jätkub juurekava arenemine kogu 
sügise vältel, tagades nii taimedele parema 
toitainete varu enne talve alla minekut.

Vastavalt rapsi ja rüpsi kasvu faasile 
tuleb valida õige kulunorm:
• Kui talirapsil ja –rüpsil on 5-6 lehte 

(BBCH 15-16), on kulunorm 0,8 – 1,0 
l/ha.

• Kui talirapsil ja –rüpsil on 7-8 lehte 
(BBCH 17-18), on kulunorm 1,0 – 1,2 
l/ha.

Kõrgemat kulunormi soovitatakse kasu-
tada varaste külvide korral ning intensiivse 
kasvuga sortidel.

Kevadine taimede kasvu reguleerimine 
Kevadel pritsitakse Tilmor’i kasvuregulaa-
torina nii tali- kui suvikultuurile eesmärgiga 
tugevdada rapsi ja rüpsi taime vart, et ära 
hoida kultuuri lamandumist. Pritsimine 
kevadel pidurdab samas rapsi ja rüpsi pea-
võrse kasvu, sõltuvalt sordist 10-25 cm. 
Selle arvelt hoogustub külgharude arene-
mine, mis võimaldab taimel moodustada 
rohkem produktiivseid kõtrasid, ühtlustada 
õitsemist ja selle tulemusena suurendada 
saaki. Kevadel pritsitakse TILMOR’i kas-
vuregulaatorina, kui rapsi või rüpsi taimed 
on ca 30-50 cm kõrgused (BBCH 39-55).
Kulunorm: 1,0 l/ha
Maksimaalne kasutuskordade arv: Hoo-
ajal on lubatud pritsida kuni 2 korda.
Optimaalne veekulu:  sõltuvalt taimiku 
suurusest põllul, 100 - 400 l/ha

Tilmor
Fungitsiidid
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Vihmakindlus: 1 tund, kuni pritsimislahus 
on lehtedel kuivanud. 
Ooteaeg: 56 päeva

Oluline kasutamisel
• Mitte pritsida, kui taimede lehed on 

märjad!
• Tilmor pakub nii ennetavat (profülaktilist) 

kui ravivat kaitset – seda võib kasutada 
nii enne haiguse nähtavat lööbimist kui 
peale haiguslaikude ilmumist taimel.

• Tilmor mõjub ka kasvuregulaatorina nii 
tali- kui suvirapsile ning tali- ja suvirüp-
sile. Mõju kasvule sõltub kasutusajast. 
Kasvupidurduse mõju sügisel kestab 
umbes 3 nädalat, kevadisel pritsimisel 
on oluline ajastus – pritsides varsumise 
alguses kuni peavars pole saavutanud 
veel täielikku pikkuskasvu, on taimede 
kasvu reguleerimise mõju tugevam ja 
avaldub paremini.

• Minimaalne õhutemperatuur pritsimise 
ajal on +12 kraadi, et haiguste tõrje 
oleks efektiivne.

• Kasvu reguleerimise eesmärgil pritsides 
miinimumtemperatuuri kehtestatud ei 
ole, oluline on, et taimedel toimuks 
ainevahetus.

• Talirapsi pritsimisel talvekindluse tõst-
miseks võivad rapsi lehed öökülmade 
esinemisel violetjaks värvuda. Selline 
värvi muutus on ajutine ning ei avalda 
mõju saagi moodustumisele.

Paagisegud
Tilmor’i võib kasutada pritseprogrammides 
teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektit-
siidide ja vedelväetistega. Järgige sega-
mise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui 
segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame 
valada Tilmor pritsimislahusesse viima-
sena. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus 
ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. 

Tilmor

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Variano Xpro

Laia toimespektriga ja pika toimeajaga 
süsteemne fungitsiid teraviljahaiguste vastu 
tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja 
tritikalel.

n Toimeained:  biksafeen 40 g/l

  fluoksastrobiin 50 g/l

  protiokonasool 100 g/l

n Preparaadi vorm:  emulsioonikontsentraat

Toimemehhanism
Variano Xpro on süsteemne fungitsiid, 
mis sisaldab kolme toimeainet. Kõik toi-
meained kuuluvad erinevase keemilisse 
klassi ning mõjutavad haigustekitajat eri-
neval viisil.
• biksafeen on toimeaine, mis kuulub kar-

boksamiidide keemilisse klassi ning on 
lokaalsüsteemne fungitsiid. Biksafeen 
pakub kaitset haiguste vastu pika aja 
vältel ning on efektiivne väga paljude 
teravilja kahjustavate seenhaiguste, eriti 
kõrreliste helelaiksuse, roostehaiguste 
ning odra-võrklaiksuse vastu. Lisaks 
kaitsvale toimele haiguste vastu mõju-
tab biksafeen positiivselt ka taimede 
ainevahetust, taimed on rohelisemad 
ning põuakindlamad.

• fluoksastrobiin  kuulub strobiluriinide 
keemilisse klassi, on süsteemne ning 
pakub haiguste vastu tõhusat enneta-
vat kaitset. Lisaks mõjub ka ravivalt, 
peatades juba lööbinud haiguse eda-
sise arengu ning nakatamisvõime. Flu-
oksastrobiin on laia toimespektriga ja 
eriti tõhusa mõjuga nisu-helelaiksuse, 
nisu-pruunlaiksuse ja roostehaiguste 

vastu, samuti fusarioosi vastu teravilja-
peadel, aga ka odra-võrklaiksuse ning 
äärislaiksuse vastu. Lisaks on fluoksast-
robiinil taimedele rohendav mõju.

• protiokonasool kuulub asoolide keemi-
lisse gruppi, on süsteemne, ennetava 
ja raviva toimega ning mõjub kest-
valt ja tõhusalt paljude taimehaiguste 
vastu. Eriti efektiivne on protiokonasool 
nisu-helelaiksuse ja nisu-pruunlaikususe 
vastu, samuti fusarioosi vastu teravil-
japeadel, aga ka jahukaste vastu ning 
odra-võrklaikuse ja äärilaiksuse vastu 
teraviljadel.

Fungitsiid Variano Xpro kaitseb odrataimi 
füsioloogiliste lehelaiksuste eest. Füsio-
loogilised lehelaiksused ei ole põhjusta-
tud haigustekitajatest, vaid spetsiifilistest 
ilmastikutingimustest, nt intensiivne päi-
kesekiirgus, kuiv ja kuum ilm, tolmuterade 
sattumine lehtedele ja sordi tundlikkus 
nendele tingimustele.
Fungitsiidi Variano Xpro pritsimise järel 
tugevneb taime füsioloogiline tervis – tai-
med on rohelisemad, lehepind suurem, 
klorofüllisisaldus kõrgem.

Fungitsiidid
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Taimehaiguste tõrjespekter
 n Tali- ja suvinisu

Lehtedele lööbivad haigused:
• Helelaiksus lehtedel  (Septoria tritici - 

Mycosphaerella graminicola)
• Helelaiksus viljapeadel 

(Leptosphaeria nodorum)
• Nisu-pruunlaiksus (Drechslera  tritici 

repentis)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Pruunrooste (Puccinia recondita)

Viljapeadele lööbivad haigused:
• Fusarioosid (Fusarium spp. – F. grami-

nearum, F. culmorum, F. avenaceum)
• Helelaiksus viljapeadel (Leptorhaeria 

nodorum)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

 n Tali- ja suvioder
Lehtedele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Odra-leherooste (Puccinia hordei)
• Kõrreliste võrklaiksus  (Pyrenophora 

teres)
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis)
Viljapeadele lööbivad haigused:
• Fusarioosid (Fusarium spp. – F. grami-

nearum, F. culmorum, F. avenaceum)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

 n Rukis
Lehtedele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis)
• Rukki-leherooste (Puccinia dispersa)

Viljapeadele lööbivad haigused:
• Fusarioosid (Fusarium spp.)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

 n Tritikale
Lehtedele lööbivad haigused:
• Helelaiksus lehtedel  (Septoria tritici - 

Mycosphaerella graminicola)
• Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria 

nodorum)
• Nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici 

repentis)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium 

secalis)
• Pruunrooste (Puccinia recondita)

Viljapeadele lööbivad haigused:
• Fusarioosid (Fusarium spp.)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Helelaikus viljapeadel (Leptosphaeria 

nodorum)
Kasutamisjuhend
Kulunorm: 1,0 – 1,25 l/ha
Pritsimisaeg:

 n Lehti kahjustavate haiguste tõrjeks 
pritsitakse enne haigustunnuseid või hilje-
malt esimeste haigustunnuste ilmnemisel 
lehtedel - nisul, rukkil ja tritikalel kõrsumise 
algusest õitsemise lõpuni (BBCH 30-69) 
ning odral kõrsumise algusest õitsemise 
alguseni (BBCH 30–61).

 n Viljapead nakatavate haiguste tõrjeks 
pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loomise 
algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 
51-69) ning otra loomise algusest õitsemise 
alguseni (BBCH 51–61).
Maksimaalne kasutuskordade arv: Hoo-
ajal võib Variano Xpro’d pritsida kuni 2 
korda. Pritsimiste vahele peab jääma 14 
päeva.
Optimaalne veekulu: 200-400 l/ha
Ooteaeg: 35 päeva
Vihmakindlus: 1 tund, kuni pritsimislahus 
on lehepinnal kuivanud.

Variano Xpro
Fungitsiidid
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Oluline kasutamisel
• Fungitsiid Variano Xpro mõjub kõige 

tõhusamalt, kui pritsitakse ennetavalt, 
st enne haiguslaikude nähtavat ilmumist 
taimedele. Eriti oluline on ennetav (pro-
fülaktiline) tõrje ülemisi lehti kahjusta-
vate agressiivsete haiguste vastu nagu 
nisu-pruunlaiksus, nisu-helelaiksus ja 
odra-võrklaiksus. Pritsimine pärast esi-
meste haigustunnuste tekkimist taime-
del hävitab seeneniidistiku haiguskolle-
tel ning takistab haiguse edasist levikut, 
kuid kaitseaeg võib seetõttu olla lühem 
ning põldu tuleb jälgida, et järgneva 
pritsimise vajadus õigeaegselt kindlaks 
määrata.

• Ärge kasutage strobiluriini sisaldavaid 
preparaate rohkem kui 2 korda kasvu-
ajal. Kui resistentsuse vältimise abinõu-
sid ei rakendata, võib tõrje efektiivsus 
väheneda.

Paagisegud
Variano Xpro´d võib kasutada pritseprog-
rammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, 
insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja 
vedelväetistega (kelaadi vormis). Järgige 
segamise soovitusi preparaatide etiketti-
del. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, 
soovitame valada Variano Xpro pritsimisla-
husesse esimesena. Kultuurile ohutum on, 
kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui 
kaks preparaati.

Variano Xpro

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Zantara

Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid 
seenhaiguste tõrjumiseks suvi- ja talinisu, 
suvi- ja taliodra, suvi- ja talitritikale, rukki 
ning kaera põldudel.

n Toimeained:  biksafeen 50 g/l

   tebukonasool 166 g/l

n Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

Toimemehhanism
Fungitsiid Zantara on laia toimespektriga 
süsteemne fungitsiid, mis toimib enneta-
valt, kui seda kasutatakse profülaktiliselt 
– enne haiguste nähtavat lööbimist taime-
dele, ning ravivalt, kui pritsitakse esimeste 
haiguslaikude ilmumisel lehtedele.

Fungitsiid Zantara sisaldab kaht 
toimeainet:
• biksafeen  on toimeaine, mis kuulub 

karboksamiidide keemilisse klassi ning 
on lokaalsüsteemne fungitsiid. Bik-
safeen pakub kaitset haiguste vastu 
pika aja vältel ning on efektiivne väga 
paljude teravilja kahjustavate seen-
haiguste, eriti kõrreliste helelaiksuse, 
roostehaiguste ning odra-võrklaiksuse 
vastu. Lisaks kaitsvale toimele haiguste 
vastu mõjutab biksafeen positiivselt ka 
taimede ainevahetust, taimed on rohe-
lisemad ning põuakindlamad. Biksafeen 
nii eraldi kasutatuna kui kombinatsioo-
nis teiste toimeainetega (nt Zantara: bik-
safeen + tebukonasool) mõjutab taime 
füsioloogiat, seda eriti taime stressitin-
gimustes. Sellised füsioloogilised mõjud 
alates rohendavast toimest põllul kuni 
suurema põuataluvuseni veevaestes 
tingimustes loovad taimele saagi moo-
dustamisel eelistingimused võrreldes 
pritsimata taimedega.

• tebukonasool on laia toimespektriga 
süsteemne fungitsiid. Tebukonasool 
mõjub nii profülaktiliselt kui ravivalt ning 
kaitseb taimi mitme nädala vältel. Parim 
tulemus saadakse, kui pritsitakse hai-
guse varajases arengustaadiumis, pro-
fülaktiliselt. Toimeaine tebukonasool 
tõrjub tõhusalt viljapeadele lööbivaid 
fusarioositüvedesid.

Kahe toimeaine koosmõjul kaitseb Zantara 
teraviljataimi kõikide olulisemate haiguste-
kitajate eest tõhusalt ning kestvalt.

Taimehaiguste tõrjespekter

 n Tali- ja suvinisu
Lehtedele lööbivad haigused:
• Kõrreliste helelaiksus  (Mycosphaerella 

graminicola)
• Nisu-helelaiksus (Leptosphaeria 

nodorum)
• Nisu-pruunlaiksus  (Pyrenohora tritici 

repentis)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)
• Pruunrooste nisul (Puccinia recondita)

Viljapeadele lööbivad haigused:
• Kõrreliste helelaiksus  (Leptosphaeria 

nodorum)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

Fungitsiidid
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 n Tali- ja suvioder
Lehtedele lööbivad haigused:
• Võrklaiksus odral (Pyrenophora teres)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Odra-leherooste (Puccinia hordei)
• Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)

Viljapeadele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

 n Rukis
Lehtedele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
• Pruunrooste rukkil (Puccinia recondita)
• Kollane rooste rukkil  (Puccinia 

striiformis)
Viljapeadele lööbivad haigused:
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

 n Suvi- ja talitritikale
Lehtedele lööbivad haigused:
• Kõrreliste helelaiksus  (Mycosphaerella 

graminicola)
• Nisu-helelaiksus (Leptosphaeria 

nodorum)
• Nisu-pruunlaiksus  (Pyrenophora tritici 

repentis)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
• Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
• Pruunrooste (Puccinia recondita)
• Kollane rooste (Puccinia striiformis)

Viljapeadele lööbivad haigused:
• Kõrreliste helelaiksus(Leptosphaeria 

nodorum)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

 n Kaer
• Kaera kroonrooste (Puccinia coronata)
• Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

Kasutamisjuhend
Kulunorm: 0,9 – 1,2 l/ha
Pritsimisaeg:

 n Lehtedele lööbivate haiguste tõrjeks 
pritsitakse enne haiguslaikude nähtavat 
lööbimist lehtedele või koheselt esimeste 
haigustunnuste ilmumisel. Nisu, tritikale ja 
rukki puhul langeb pritsimisaeg enamasti 
ajavahemikku kõrsumise algusest õitse-
mise lõpuni (BBCH 30-69), otra ja kaera 
pritsitakse võrsumise lõpust kuni õitsemise 
alguseni (BBCH 30-61).

 n Viljapeadele lööbivate haiguste tõr-
jeks pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loo-
mise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 
51-69), otra ja kaera pritsitakse loomise 
algusest kuni õitsemise alguseni (BBCH 
51-61).
Optimaalne veekulu: 100 – 400 l/ha
Maksimaalne kasutuskordade arv: Luba-
tud pritsida kasvuajal kuni 2 korda. Kahe 
pritsimise vahele peab jääma intervall 
vähemalt 21 päeva.
Ooteaeg: 35 päeva
Vihmakindlus: 1 tund, kuni pritsimislahus 
on lehepinnal kuivanud.

Zantara
Fungitsiidid
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Oluline kasutamisel
• Mõju kestus sõltub peamiselt haiguse 

leviku kiirusest ja intensiivsusest, kasu-
tatud kulunormist ja pritsimise kvalitee-
dist. Fungitsiidi Zantara mõju kestab 
vähemalt 3-4 nädalat.

• Kui haigustõrjet plaanitakse teha ainult 
üks kord kasvuperioodil, siis soovita-
takse pikima toimeaja kindlustamiseks 
pritsida Zantara suurima soovitatud 
normiga.

Paagisegud
Fungitsiidi Zantara võib kasutada pritsep-
rogrammides teiste fungitsiidide, herbitsii-
dide, insektitsiididega ja vedelväetistega. 
Järgige segamise soovitusi preparaatide 
etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle 
teisiti, soovitame valada Zantara pritsimis-
lahusesse esimesena.
Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole 
korraga rohkem kui kaks preparaati.

Zantara

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI
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Decis Mega
Envidor

Insektitsiidid
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Decis Mega

Laia toimespektriga kiiretoimeline 
putukatõrjevahend teraviljadele, hernele, 
oale, rapsile, rüpsile, köögiviljadele 
(peakapsas, lillkapsas, brokkoli, kaalikas, 
porgand, kartul, peedid), lutserni, ristiku ja 
lupiini seemnepõldudele, dekoratiivtaimedele 
(avamaal ja kasvuhoones), viljapuudele 
(õuna-, pirni-, ploomi- ja kirsipuud), 
marjapõõsastele (sõstrad ja karusmari), 

maasikale, vaarikale ja metsataimedele (okaspuude puukoolis). 
Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: küüslauk, 
sibul ja porrulauk.

n Toimeaine: 50 g/l deltametriin

n Preparaadi vorm: emulsioon, õli vees

Toimemehhanism
Decis Mega on kontaktne insektitsiid, mis 
toimib putukkahjuritele nii kontaktselt kui 
söötmürgina. Toimeaine mõjub kahjusta-
valt putukate närvisüsteemile. Tulenevalt 
toimemehhanismist sõltub preparaadi 
toime pritsimislahuse kontsentratsioonist 
ja kasutatud kulunormist. Lisaks tüüpili-
sele närvisüsteemi kahjustavale mõjule on 
Decis Mega’le iseloomulik veel: 
• knockdown efekt  - toime kahjurputu-

kale avaldub kiiresti ning koheselt pärast 
pritsimislahusega kokkupuutumist lõpe-
tab putukas taime kahjustamise;

• isu pidurdav toime – ehkki putuka lii-

kumisvõime säilib veel mõne aja, lak-
kab putuka toitumine koheselt pärast 
pritsimislahusega kokkupuutumist ning 
taimede kahjustamine peatub. Mõne aja 
möödumisel putukas sureb nälja ning 
närvihalvatuse tagajärjel.

• repellentne mõju – Decis Mega avaldab 
putukatele peletavat mõju, mille tule-
musena need ei külasta juba pritsitud 
põldu.

Kasutamine ja kulunormid
Decis Mega pritsitakse putukate ilmumi-
sel või kui täheldatakse esimesi kahjustuse 
ilminguid. 

Kultuur Kahjurid
Kulunorm, l/ha 
või töölahuse 
kontsentratsioon

Oote-
aeg

Lubatud 
pritsimis-
kordade 

arv
Teraviljad Maakirp, viljakukk, ripslased jt 0,125-0,15 30 2

Lehetäid 0,15

Hernes, uba Hernekärsakas, lehetäi, ripslane. 0,15 20 2
Suvi- ja taliraps; 
Suvi- ja talirüps

Maakirp, hiilamardikas, varre- ja 
kõdra peitkärsakas, kõdrasääsk,

0,125-0,15 20 2

Kartul kartulimardikas 0,1 – 0,15 20 2
lehetäid 0,15

Insektitsiidid
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Kultuur Kahjurid
Kulunorm, l/ha 
või töölahuse 
kontsentratsioon

Oote-
aeg

Lubatud 
pritsimis-
kordade 

arv
Peakapsas, 
lillkapsas, brok-
koli, kaalikas

Kapsakoi, kapsaöölane, kapsalibli-
kas, kapsa-tuhktäi

0,125-0,15 14 2

Porgand Porgandikärbes, porgandi-lehekirp 0,15 30 2
Suhkru-, sööda- 
ja punapeet 

Maakirbud 0,1 – 0,15  30 2
lehetäid, peedikärbes 0,15

Lutserni ja 
ristiku seemne-
põllud 

Lutsernikärsakas, ristikunirp, lehe-
täid jt.  

0,15 20 2

Lupiini seemne-
põllud

Lehetäid jt kahjurid 0,15 20 2

Dekoratiivtai-
med  (avamaal 
ja kasvuhoones)

Maakirbud, jt kahjurid 0,15

Töölahus 0,015%
-

2

Lehetäid 0,25

Töölahus 0,025%
Punane ja must 
sõstar, karus-
mari, vaarikas, 
maasikas 

Lehetäid,  vaarikamardikas, maa-
sika-õielõikaja jt.

0,15

Töölahus 0,015%

20 1

Õunapuud ja 
pirnipuud

Õunapuu-õielõikaja, lehetäid, lehe-
kirbud, õunamähkur, juunipõrnikas 
jt kahjurid

0,15 – 0,25

Töölahus

0,015%– 0,025%

30 2

Kirsipuud ja 
ploomipuud 

Lehetäid, lehekirbud, lehekärsakad, 
kirsikärbes, kirsipuu-õiekoi, ploomi-
vaablased jt.

0,15 – 0,25

Töölahus

0,015 – 0,025%

20 2

Küüslauk, sibul, 
porrulauk

Sibulakoi ja sibulakärbes 0,1-0,15 7 3 (inter-
valliga 14 

päeva)
Metsandus Männikärsakad jt kahjurid 0,2-0,4 1

Töölahuse kulu: põllukultuuridel 200-400 
l/ha, viljapuuaedades 500 -1000 l/ha

Vihmakindlus: 1 tund peale pritsimist

 n Väikeste pindade pritsimine:
• Põllukultuuride puhul lahustada 4 ml 

Decis Mega 10 liitris vees.  Saadud lahus 
on piisav 250 m2 pinna pritsimiseks.

• Viljapuuaedade, marjapõõsaste ja 
dekoratiivtaimede pritsimisel lahus-
tada 2,0 ml Decis Mega 10 liitris vees. 
Saadud lahus on piisav 100m2 pinna 
pritsimiseks.

Insektitsiidid
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Oluline kasutamisel
Preparaadi toimet mõjutavad faktorid:
• Tugeva vahakihiga taimede pritsimisel 

(kapsas, nelgid) soovitatakse pritsimis-
lahusele lisada kleepainet.

• Mitte pritsida märgi taimi. Väga olu-
line on taimed katta pritsimislahusega 
ühtlaselt.

• Kontaktsete insektitsiidide toime on 
tõhusam, kui pritsimise ajal on õhu-
temperatuur alla +20°C. väga kuumal 
ajal soovitatakse Decis Mega kasutada 
varahommikul või hilisõhtul, kui õhutem-
peratuur on madalam.

• Lehetäide efektiivsemaks tõrjumiseks 
soovitatakse paagisegusse lisada 
kleepainet.

• Dekoratiivtaimede pritsimisel Decis 
Mega’ga soovitatakse väikese osa tai-
mede peal eelnevalt kontrollida taime-
liigi ja -sordi vastupidavust preparaadile 
ning jälgida võimalikke fütotoksilisuse 
ilminguid taimedel.

• Putukkahjurite vastuvõtlikkus püretroi-
didele, sh Decis Mega’le kogu maailmas 
väheneb. Sõltuvalt putukaliigist võib 
kahjuritel olla välja arenenud resistent-
sus püretroidide suhtes. 

• Kasutamisel jälgida putukatõrjevahen-
dite pritsimise ettekirjutusi, mille raken-
damine kaitseb mesilasi ja teisi kasu-
likke putukaid.

Paagisegud
Decis Mega võib segada teiste taimekait-
sevahenditega ja leheväetistega. Decis 
Mega lisada paagisegude puhul paaki 
viimasena. 

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

Insektitsiidid
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Envidor

Insektitsiid kahjurlestade tõrjeks õunapuudel, 
pirnipuudel, avamaa maasikatel ja 
dekoratiivtaimedel (välja arvatud roosid). 
Samuti pirnipuu-lehekirbu tõrjumiseks 
pirnipuudel.

n Toimeaine: spirodiklofeen 240 g/l

n Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat

Toimemehhanism
Envidor on kontaktne insektitsiid ja aka-
ritsiid, millel on tõhus mõju varases kas-
vufaasis olevate erinevate lestaliikide 
vastu. Envidori mõju on kõige tõhusam, 
kui kahjurputukad on varajases kasvufaa-
sis, taimedel alles munadena või vastse-
tena. Täiskasvanud kahjurputukate vastu 
võib mõju jääda ebapiisavaks. Envidor on 
kontaktne akaritsiid, mille mõju seisneb 
rasvhapete sünteesi pidurdamises kahjur-
putuka organismi rakkudes. Kui rasvhapete 
süntees lakkab, pidurdub kasvuprotsess 
kahjuri organismis ning tema sigimisvõime 
on pärsitud. Kui järglaskonda ei moodustu, 
kahaneb kahjurite arvukus järk-järgult ning 
kahjustuste hulk kultuurile väheneb.

Tõrjespekter
Envidor on insektitsiid varases kasvufaasis 
olevate erinevate lestaliikide vastu: punane 
kedriklest ja viljapuu-võrgendilest õuna-
puudel, pirnipuudel ja dekoratiivtaimedel 
(välja arvatud lestaliigid, mis kahjustavad 
roositaimi) ning punane kedriklest maa-
sikal. Envidor aitab ära hoida ka pahklesta 
Aculus schlechtendali kahjustusi õunapuul 
ning sobib hästi pirnipuu-lehekirbu tõrjeks 
pirnipuudel.

Kasutamine ja kulunormid

 n Õunapuud, pirnipuud
Kulunorm: 0.2 l/ha x puu kõrgus (m). Mak-
simaalne lubatud kulunorm on 0.6 l/ha.
Veekulu: 1000 l/ha peenepiisalise pihusti 
puhul. Kui veekulu on väiksem, 500-800 l/
ha, tuleb preparaadi kulunormi kohandada 
vee normile nii, et lahuse kontsentratsioon 
jääb samaks – kuni 0.6 l/ha 1000 l vee 
kohta. 

 n Tõrjeaeg õunapuudel ja pirnipuudel: 
õiepungade paisumise ajal (BBCH 51-57), 
kuid enne õite avanemist, kui 10% talvitu-
nud munadest on avanenud ja lestavast-
sed aktiviseerunud. Teine võimalus on 
pritsida kohe peale viljapuude õitsemist 
(BBCH 69-85). 

 n Pritsimise aeg pirnipuu-lehekirbu 
tõrjeks: kohe peale munade või vastsete 
avastamist taimedel. Pritsitakse kas õie-
pungade paisumise ajal, kuid enne õite 
avanemist või peale õitsemist kuni viljade 
valmimiseni (BBCH 51-57 või 69-85). 

 n Maasikate kaitseks punase kedrik-
lesta vastu: maksimaalne lubatud kulu-
norm 0.4 l/ha. Pritsitakse enne õitsemist 
või peale saagi koristust. Envidor toimib 
hästi ka maasikalesta vastu. 

Insektitsiidid
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 n Kahjurite tõrjeks mitmeaastastel 
dekoratiivtaimedel (välja arvatud roosid): 
pritsitakse, kui 10% talvitunud munadest 
on vastsed väljunud. Vajadusel pritsitakse 
ka, kui taimedel märgatakse suviseid mune 
või lestade vastseid. 
Kulunorm: 0.4 l/ha. 

 n Tõrjeaeg üheaastastel dekoratiivtai-
medel: kohe, kui taimedel märgatakse 
lestamune või -vastseid. 
Kulunorm: 0.4 l/ha. Maksimaalne luba-
tud kulunorm vegetatsiooniperioodi kestel 
on 0.6 l/ha. Kahekordse pritsimise korral 
tehakse esimene tõrje kulunormiga 0.4 l/
ha ja teine pritsimine 0.2 l/ha.
Pritsimist korratakse 7-10 päeva 
möödumisel. 

Ooteaeg saagikoristuseni: 
• Maasikad: 7 päeva 
• Õuna- ja pirnipuud: 14 päeva 

Maksimaalne pritsimiskordade arv: 
• Õunapuud, pirnipuud, maasikad: 1 kord 

kasvuajal 
• Mitmeaastased dekoratiivtaimed: 1 kord 

kasvuajal
• Üheaastased dekoratiivtaimed: 2 korda 

kasvuajal

Oluline kasutamisel
• Et vältida resistentsuse väljakujunemist 

kahjuri organismis, on oluline kombinee-
rida keemilisi tõrjevõtteid bioloogiliste 
võtetega. 

• Envidor’i toime kestab 2-3 nädalat. 
Kõige pikemat mõjuaega on täheldatud 
punase kedriklesta vastu. 

• Oluline on katta kultuuri lehestik ühtla-
selt pritsimislahusega (ka lehe alumine 
külg peab märjaks saama), seetõttu 
soovitame kasutada võimalikult suurt 
vee kogust. 

• Kahjurputukate munad ja vastsed, mis 
paiknevad õie- ja lehepungades, kuhu 
pritsimislahus ligi ei pääse, tõrjele ei allu. 

• Preparaat mõjub tõhusamalt sooja 
ilmaga. Vältida pritsimist jaheda ja 
niiske ilmaga, kuna preparaadi imen-
dumine taimesse nendes tingimustes 
on pärsitud. 

• Enamik dekoratiivtaimi talub Envidor’i 
mõju hästi ning pritsimislahus ei jäta 
lehtedele ebameeldivaid plekke. Siiski 
soovitame lahuse sobivust dekoratiiv-
taime liigile/sordile eelnevalt kontrollida.

• Kasutamisel jälgida putukatõrjevahen-
dite pritsimise ettekirjutusi, mille raken-
damine kaitseb mesilasi ja teisi kasu-
likke putukaid.

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

Insektitsiidid
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Cerone

Kasvuregulaatorid
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Cerone

Kasvuregulaator suvi- ja taliodra, talirukki, 
suvi- ja talinisu ning tritikale lamandumise 
vältimiseks.

n Toimeaine:   Etefoon 480 g/l

n Preparaadi vorm:  vesilahus

Toimemehhanism
Cerone pärsib taimehormoonide - auk-
siinide - mõju taimes, pidurdades seega 
kõrresõlmede kasvamist pikkusesse. 
Cerone tugevdab ja lühendab kõrt kahe 
ülemise sõlmevahe piirkonnas. Parema 
seisukindlusega taim suudab efektiivse-
malt kasutada kõiki kättesaadavaid toit-

ainete varusid ning seeläbi paraneb tera 
kvaliteet. Cerone mõjul areneb taimedel 
ka tugevam juuresüsteem, mis omakorda 
soodustab taimede varustamist toitaine-
tega just terade täitumise ajal. Taimed on 
tugevamad ja elujõulisemad ning annavad 
kõrgemat saaki. 

Kasutamisjuhend
Kultuur Kulunorm l/ha Pritsimise aeg
Talirukis 1,0 Esimesest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni.
Talinisu 0,5 - 1,0 Teisest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni.
Tritikale 0,5 - 1,0 Teisest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni.
Talioder 0,75 - 1,0 Teisest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni.
Suvioder 0,5 - 0,75 Teisest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni.
Suvinisu 0,5 - 0,75 Teisest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni.

Veekulu: 200 – 400 l/ha.
Maksimaalne pritsimiskordade arv: Prit-
sitakse üks kord kasvuperioodi jooksul.

Oluline kasutamisel
• Pritsimise ajastamisega ei tohi hilineda. Kui 

ohted on nähtavale ilmunud, võib Cerone 
tekitada kultuurtaimel põletust. Liiga hiline 
pritsimine, kui viljapea on väljumas lehetu-
pest, põhjustab viljapeade lehetuppe kin-
nijäämist, taimehaigustele vastuvõtlikkust 
ning lõpuks kahjustab saaki.

• Ei soovitata kasutada, kui kultuurtaimed 
on ebasoodsate ilmastikutingimuste 
tõttu stressis (põud, liigniiskus), kui õhu-
temperatuur on üle +23°C või madalam 
kui +10°C.

Paagisegud
Kasvuregulaatorit Cerone võib kasutada 
paagisegudes koos fungitsiidide ja insektit-
siididega, kuid ei tohi segada herbitsiidide 
ja mineraalväetistega.

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

Kasvuregulaatorid
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Ohutus
Taimekaitseskeemid
Efektiivsused
Haigused
Umbrohud
CapSeal

Lisad
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JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI

Mis on 
jätkusuutlik 
põllumajandus?

See on igasugune tegevus, mis vähendab 
põllumajandusest tulenevat keskkonnamõju, 

võimaldades ressursside tõhusamat 
kasutamist, nt. põllumaa, muld, vesi, 
masinjõud, taimekaitsevahendid, seemned, 
väetised, energia, tagades samal ajal 

põllumajanduse kasumlikkuse ja kindlustades 
põllumajanduse ühiskondliku heakskiidu.

Lisad
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	Järgi integreeritud 
taimekaitse ja taime-
kaitsevahendite ohutu 
kasutamise põhimõtteid.

	Järgi taimekaitsevahendite 
pakenditel ja etikettidel 
olevaid juhiseid.

	Pese taimekaitsepritsi vaid 
selleks ette nähtud kohas 
ning taga pesemisjääkide 
õige käitlemine.

	Hoiusta taimekaitse-
vahendeid ettenähtud 
tingimustele vastavas 
lukustatud laos, tagades, 
et võimalik pole volitamata 
isikute ja ka loomade 
juurdepääs.

	Järgi taimekaitsevahendite 
kasutamissoovitusi, et 
vältida taimekahjustajate 
resistentsuse tekkimist.

	Vali kasvatamiseks 
sordid, millel on tugevad 
omadused kohalikesse 
oludesse ja tingimustesse 
sobitumiseks, nt. 
stressitaluvus, 
talvitumiskindlus.

	Kasuta digitaalseid 
lahendusi võimalikult 
täpseks väetiste, 
taimekaitsevahendite ja 
seemnete kasutamiseks.

Mis on 
jätkusuutlik 
põllumajandus?

    Kuidas saad sina 

 mõjutada põllumajanduse  

       jätkusuutlikkust?
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10 olulist sammu

 Î  Paagisegu ettevalmistamisel ja pritsi täitmisel 
on käed kõige haavatavam kehaosa.

 Î  Kaitske neid!

 Î  Ärge kunagi käidelge taimekaitsevahendeid 
kaitsmata kätega. 

 Î Taimekaitsevahenditega töötamisel  
kandke alati kemikaalikindlaid kindaid!

 Î  Kõik kindad ei sobi taimekaitsevahenditega 
töötamiseks.

 Î  Ärge kunagi kandke kemikaalidega töötamisel 
puuvillaseid või nahkkindaid – need ei kaitse!

 Î Taimekaitsevahenditega töötamisel kandke 
pikkade varrukatega riideid ning tõmmake alati 
kindaääred särgi varrukate peale.

 Î  Ärge kunagi kandke kahjustatud või katkisi 
kindaid! Alati kontrollige neid enne kasutamist.

 Î  Asenda kindad, kui need on kahjustatud  
või katkised.

Hoidke oma tervist  
– kasutage kaitsekindaid korrektselt!
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Hoidke oma tervist  
– kasutage kaitsekindaid korrektselt!

 Î Taimekaitsepritsi ja seadmete puhastamisel  
ja hooldustööde ajal kandke alati  
kaitsekindaid!

 Î  Kandke kindaid hoolikalt ja 
taimekaitsevahenditega töötamisel  
ärge tegelege kõrvaliste tegevustega!  
Kindad võivad olla väga saastunud.

 Î  Peske kindaid alati, kui need on kokku 
puutunud taimekaitsevahendiga!  
Pärast töö lõpetamist ja enne kinnaste 
äravõtmist peske korralikult kinnastatud käsi!

 Î  Pesemine pikendab kinnaste eluiga.

 Î  Utiliseerige kindad, kui need on saastunud  
või kui te pole kindel nende kaitseomadustes!

 Î  Kui kahtlete, kasutage uusi kindaid!

 Î Ka tühjade kanistrite ja mõõtetopside  
puhastamisel ja loputamisel  
kasutage kindaid!
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Sekator OD
0,1–0,15 l/ha

Komplet
0,5 l/ha

Decis Mega 0,125–1,5 l/ha

Sügis Kevad

Cerone
0,5–1,0 l/ha

M
at

en
o

 D
uo

0,
35

 l/
ha

Attribut
60–100 g/ha

Ascra Xpro 
0,6–1,5 l/ha  

Variano Xpro 1,0–1,25 l/ha 

Siltra Xpro 0,75–1,0 l/ha

Input 0,8–1,0 l/ha

Input Triple 0,75 l/ha

Falcon Forte 0,6–0,8 l/ha

Prosaro 0,75–1,0/
Folicur 0,75–1,0 l/ha

Puma Universal
1,0–1,2 l/ha

Kuiv 
seeme

Idane-
mine

Esimese 
kolme 
lehe 

areng

Võrsu-
mise 
algus

5. 
kõrval-
võrse 
nähtav

Võrsumise 
lõpp

Kõrsu-
mise 
algus

1. kõrresõlm 
mullapinnal 
märgatav

Teise 
sõlme 

staadium

Lipulehe 
ilmumine

Lipulehe 
keeleke 
nähtav

Ohted 
ilmuvad 

nähtavale 

Loomise 
algus

Loomise 
lõpp

Õitsemise 
algus

Õitsemise 
lõpp

Piimküpsus 
täisküpsus

0_7 9 10_13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61 69 71_92
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0 
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Hussar Activ 
Plus OD 
1,0 l/ha

R
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0,
5-

0,
66

7 
l/

t

Kuiv 
seeme

Idane-
mine

Esimese 
kolme 
lehe 

areng

Võrsu-
mise 
algus

5. 
kõrval-
võrse 
nähtav

Võrsumise 
lõpp

Kõrsu-
mise 
algus

1. kõrresõlm 
mullapinnal 
märgatav

Teise 
sõlme 

staadium

Lipulehe 
ilmumine

Lipulehe 
keeleke 
nähtav

Ohted 
ilmuvad 

nähtavale 

Loomise 
algus

Loomise 
lõpp

Õitsemise 
algus

Õitsemise 
lõpp

Piimküpsus 
täisküpsus

Sekator OD 0,1–0,15 l/ha

Decis Mega 0,125–1,5 l/ha

Cerone
0,5–0,75 l/ha

Ascra Xpro 0,6–1,2 l/ha  

Variano Xpro 1,0–1,25 l/ha 

Siltra Xpro 0,75–1,0 l/ha

Input 0,8–1,0 l/ha

Input Triple 0,75 l/ha

Falcon Forte 0,6–0,8 l/ha

Prosaro 0,75–1,0 l/ha

Folicur 0,75–1,0 l/ha

Puma Universal 0,8–1,0 l/ha

0_7 9 10_13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61 69 71_92

Taimekaitseskeem taliteraviljal

Taimekaitseskeem suviodral
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Propulse
0,8–1,0 l/haÜheaastased kõrrelised 0,75–1,25 l/ha

Harilik orashein 1,5–2,0 l/ha

Reguleerib kasvu
Tõusmepõletik
Kuivlaiksus 
Mustmädanik e fomoos 
Tsülindrosporioos

Valgemädanik
Kuivlaiksus
Hahkhallitus

Reguleerib kasvu

BBCH 10
Idulehed 
ilmuvad 

maapinnale

BBCH 11-13
Esimeste 

pärislehtede 
moodustumine

BBCH 14-19
Leheroseti 
moodustu-

mine

BBCH 30-39
Varsumine

BBCH 20-29
Külgpungade 

moodustumine

BBCH 50-59
Õiepungade 
areng, õied 
avanemata

BBCH 60-65
Õitsemise 

algus – 
täisõitsemine

BBCH 66-69
Õitsemise 

lõpp

BBCH 70...
Viljumine ja 
küpsemine

Reguleerib kasvu
Kuivlaiksus
Hahkhallitus

Reguleerib kasvu
Tõusmepõletik
Kuivlaiksus
Mustmädanik e fomoos 
Tsülindrosporioos

FolicurFolicur
Kuivlaiksus

Õitsemise algul-keskel

Õitsemise teises pooles

Valgemädanik
Kuivlaiksus
Tsülindrosporioos
Jahukaste

Decis Mega

Maakirp
Kapsakärbse vastsed 

0,125-0,15 l/ha
Decis Mega

Varre-peitkärsakas
Hiilamardikas 

0,125-0,15 l/ha

Haigustõrje ja umbrohutõrje skeem rapsil

Taimekaitseskeem maisil

 01–09 10–11  12–13  16  BBCH

Maister Power OD
1,5 l/ha

Kõrrelised umbrohud
Kaheidulehelised umbrohud

BBCH 33-69

Kolme kõrresõlme faasist
õitsemise lõpuni

2-3 lehe arenemineTärkamine 6 lehte välja arenenud

Propulse
0,8–1,0 l/ha

Maisi triiptõbi
Maisi silmlaiksus
Maisi pahknõgi
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3,0 l/ha
Fenix

Kõrrelised umbrohud
Kaheidulehelised umbrohud

Targa Super

Üheaastased kõrrelised 
0,75–1,25 l/ha
Harilik orashein 
1,5–2,0 l/ha

Prosaro (2 pritsimist kasvuajal)
1,0 l/ha

Propulse (2 pritsimist kasvuajal)
0,8-1,0 l/ha

Põldoa laikpõletik 
Põldoa rooste 
Põldoa šokolaadilaiksus

Herne laikpõletik 
Herne rooste
Hahkhallitus hernel 
Jahukaste hernel
Valgemädanik hernel

Decis Mega
0,15 l/ha

Hernekärsakas
Lehetäid

Ripslased

15-35 8971615100 08 09

BBCH 09
Tärkamine

BBCH 00 - 08
Idanemine

10 11

4 – 5 cm

BBCH 10
Idulehed 
täielikult 
avanenud

BBCH 
11-12

Esimene 
pärislehe 

paar 
moo-

dustunud

BBCH 15-35
Lehtede ja 

võrsete 
moodustumine 

BBCH 51
Esimesed 
õiepungad 
nähtavad

BBCH 61
Õitsemise algus

BBCH 71
Viljade 

moodustumine

BBCH 89
Kõik kaunad 
küpsenud

Põldherne ja põldoa taimekaitse skeem
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UMBROHUD
TERAVILJAHERBITSIIDID

LIBLIKÕIELISTE  
JA KÖÖGIVILJA- 

HERBITSIIDID
MAISIHERBITSIIDID

Hussar Activ  
Plus OD Sekator OD Attribut Mateno Duo Komplet Puma  

Universal Fenix Maister  
Power OD

L
A

IA
L

E
H

E
L

IS
E

D
 U

M
B

R
O

H
U

D

Kukemagun (Papaver rhoeas) X X X * X X X X X X X X X X X X Kukemagun (Papaver rhoeas)

L
A

IA
L

E
H

E
L

IS
E

D
 U

M
B

R
O

H
U

D

Valge hanemalts (Chenopodium album) X X X X X X X X X X X X Valge hanemalts (Chenopodium album)

Harilik kesalill (Tripleurospermum inodorum) X X X X X X X X * X X X X X X X X X Harilik kesalill (Tripleurospermum inodorum)

Vesihein (Stellaria media) X X X X X X X X X X X X X X X X X X Vesihein (Stellaria media)

Harilik kirbutatar (Persicaria maculosa) X X X X X X X X X X X Harilik kirbutatar (Persicaria maculosa)

Kare kõrvik (Galeopsis tetrahit) X X X X X X X X X Kare kõrvik (Galeopsis tetrahit)

Valge karikakar(Anthemis arvensis) X X X X X X X X X X X X X Valge karikakar(Anthemis arvensis)

Põld-litterhein (Thlaspi arvense) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Põld-litterhein (Thlaspi arvense)

Põldsinep (Sinapis arvensis) X X X X X X X X X X X X X X X Põldsinep (Sinapis arvensis)

Põldkannike (Viola arvensis) X X X * X X X X X X X X X X X X X X X X X Põldkannike (Viola arvensis)

Põld-lõosilm (Myosotis arvensis) X X X X X X X X X X X X X X X  Põld-lõosilm (Myosotis arvensis)

Põld-varesjalg (Consolida regalis) X X X Põld-varesjalg (Consolida regalis)

Põldrõigas (Raphanus raphanistrum) X X X X X X Põldrõigas (Raphanus raphanistrum)

Põld-piimohakas (Sonchus arvensis) X X X X Põld-piimohakas (Sonchus arvensis)

Põldohakas (Cirsium arvense) * * X X X X X X Põldohakas (Cirsium arvense)

Raudnõges (Urtica urens) X X X Raudnõges (Urtica urens)

Roomav madar ehk virn (Galium aparine) X X X X X X X X X X X X X X X X X Roomav madar ehk virn (Galium aparine)

Madal kurereha (Geranium pusillum) X X Madal kurereha (Geranium pusillum)

Lõhislehine kurereha (Geranium dissectum) X X X Lõhislehine kurereha (Geranium dissectum)

Harilik linnukapsas (Lapsana communis) X X X Harilik linnukapsas (Lapsana communis)

Harilik nälghein (Spergula arvensis) X X X X X X Harilik nälghein (Spergula arvensis)

Harilik ristirohi (Senecio vulgaris) X X X X X X Harilik ristirohi (Senecio vulgaris)

Harilik malts (Atriplex patula) X X X X X X X X X Harilik malts (Atriplex patula)

Raps võõrkultuurina (Brassica napus) X X X X X X X X X X X * X X X X X X X X X Raps võõrkultuurina (Brassica napus)

Verev iminõges (Lamium purpureum) X X X * X X X X X X X X X X X X X X X Verev iminõges (Lamium purpureum)

Põld-varsapõlv (Anagallis arvensis) X X X X X X Põld-varsapõlv (Anagallis arvensis)

Rukkilill (Centaurea cyanus) X X X * X X X X X X Rukkilill (Centaurea cyanus)

Erilehine linnurohi (Polygonum aviculare) X X X X X X X X X X X X X Erilehine linnurohi (Polygonum aviculare)

Paljas võõrkakar (Galinsoga parviflora) X X X X X X X X X Paljas võõrkakar (Galinsoga parviflora)

Tähk-rebashein (Amaranthus retroflexus) X X X X X X X X X Tähk-rebashein (Amaranthus retroflexus)

Harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris)

Kahar kirburohi (Persicaria lapathifolia) X X X X X X X X Kahar kirburohi (Persicaria lapathifolia)

Harilik punand (Fumaria officinalis) X X X X X X X X X X X Harilik punand (Fumaria officinalis)

Mailased (Veronica spp.) X X X X X X X X X X X X X X Mailased (Veronica spp.)

Hiirehernes (Veronica spp.) X X Hiirehernes (Veronica spp.)

Põld-konnatatar (Fallopia convolvulus) X X X X X X X X X X X Põld-konnatatar (Fallopia convolvulus)

K
Õ

R
R

E
L

IS
E

D
 U

M
B

R
O

H
U

D Rukki-kastehein (Apera spica-venti) X X X X X X X X X X X X X X X Rukki-kastehein (Apera spica-venti) K
Õ

R
R

E
L

IS
E

D
 U

M
B

R
O

H
U

D

Üheaastane raihein (Lolium multiflorum) X Üheaastane raihein (Lolium multiflorum)

Tähkjas kukehirss (Echinochloa crus-galli) X X X X X X X X Tähkjas kukehirss (Echinochloa crus-galli)

Harilik orashein (Elytrigia repens) X X X X X Harilik orashein (Elytrigia repens)

Põld-rebasesaba (Alopecurus myosuroides) X X X X X X X X Põld-rebasesaba (Alopecurus myosuroides)

Tuulekaer (Avena fatua) X X X X X X X X X X X Tuulekaer (Avena fatua)

Murunurmikas (Poa annua) X X X X X X X X X Murunurmikas (Poa annua)

Roheline kukeleib (Setaria viridis) X X X X X X X X Roheline kukeleib (Setaria viridis)

Rukkiluste (Bromus spp.) X X X Rukkiluste (Bromus spp.)

Herbitsiidide efektiivsus

EFEKTIIVSUS

X X X  väga hea efektiivsus, > 90 %     X X   hea efektiivsus, 75-90 %     X   keskmine efektiivsus, < 75 %     Tühi lahter  puudub mõju või puuduvad andmed
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UMBROHUD
TERAVILJAHERBITSIIDID

LIBLIKÕIELISTE  
JA KÖÖGIVILJA- 

HERBITSIIDID
MAISIHERBITSIIDID

Hussar Activ  
Plus OD Sekator OD Attribut Mateno Duo Komplet Puma  

Universal Fenix Maister  
Power OD

L
A

IA
L

E
H

E
L

IS
E

D
 U

M
B

R
O

H
U

D

Kukemagun (Papaver rhoeas) X X X * X X X X X X X X X X X X Kukemagun (Papaver rhoeas)

L
A

IA
L

E
H

E
L

IS
E

D
 U

M
B

R
O

H
U

D

Valge hanemalts (Chenopodium album) X X X X X X X X X X X X Valge hanemalts (Chenopodium album)

Harilik kesalill (Tripleurospermum inodorum) X X X X X X X X * X X X X X X X X X Harilik kesalill (Tripleurospermum inodorum)

Vesihein (Stellaria media) X X X X X X X X X X X X X X X X X X Vesihein (Stellaria media)

Harilik kirbutatar (Persicaria maculosa) X X X X X X X X X X X Harilik kirbutatar (Persicaria maculosa)

Kare kõrvik (Galeopsis tetrahit) X X X X X X X X X Kare kõrvik (Galeopsis tetrahit)

Valge karikakar(Anthemis arvensis) X X X X X X X X X X X X X Valge karikakar(Anthemis arvensis)

Põld-litterhein (Thlaspi arvense) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Põld-litterhein (Thlaspi arvense)

Põldsinep (Sinapis arvensis) X X X X X X X X X X X X X X X Põldsinep (Sinapis arvensis)

Põldkannike (Viola arvensis) X X X * X X X X X X X X X X X X X X X X X Põldkannike (Viola arvensis)

Põld-lõosilm (Myosotis arvensis) X X X X X X X X X X X X X X X  Põld-lõosilm (Myosotis arvensis)

Põld-varesjalg (Consolida regalis) X X X Põld-varesjalg (Consolida regalis)

Põldrõigas (Raphanus raphanistrum) X X X X X X Põldrõigas (Raphanus raphanistrum)

Põld-piimohakas (Sonchus arvensis) X X X X Põld-piimohakas (Sonchus arvensis)

Põldohakas (Cirsium arvense) * * X X X X X X Põldohakas (Cirsium arvense)

Raudnõges (Urtica urens) X X X Raudnõges (Urtica urens)

Roomav madar ehk virn (Galium aparine) X X X X X X X X X X X X X X X X X Roomav madar ehk virn (Galium aparine)

Madal kurereha (Geranium pusillum) X X Madal kurereha (Geranium pusillum)

Lõhislehine kurereha (Geranium dissectum) X X X Lõhislehine kurereha (Geranium dissectum)

Harilik linnukapsas (Lapsana communis) X X X Harilik linnukapsas (Lapsana communis)

Harilik nälghein (Spergula arvensis) X X X X X X Harilik nälghein (Spergula arvensis)

Harilik ristirohi (Senecio vulgaris) X X X X X X Harilik ristirohi (Senecio vulgaris)

Harilik malts (Atriplex patula) X X X X X X X X X Harilik malts (Atriplex patula)

Raps võõrkultuurina (Brassica napus) X X X X X X X X X X X * X X X X X X X X X Raps võõrkultuurina (Brassica napus)

Verev iminõges (Lamium purpureum) X X X * X X X X X X X X X X X X X X X Verev iminõges (Lamium purpureum)

Põld-varsapõlv (Anagallis arvensis) X X X X X X Põld-varsapõlv (Anagallis arvensis)

Rukkilill (Centaurea cyanus) X X X * X X X X X X Rukkilill (Centaurea cyanus)

Erilehine linnurohi (Polygonum aviculare) X X X X X X X X X X X X X Erilehine linnurohi (Polygonum aviculare)

Paljas võõrkakar (Galinsoga parviflora) X X X X X X X X X Paljas võõrkakar (Galinsoga parviflora)

Tähk-rebashein (Amaranthus retroflexus) X X X X X X X X X Tähk-rebashein (Amaranthus retroflexus)

Harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris)

Kahar kirburohi (Persicaria lapathifolia) X X X X X X X X Kahar kirburohi (Persicaria lapathifolia)

Harilik punand (Fumaria officinalis) X X X X X X X X X X X Harilik punand (Fumaria officinalis)

Mailased (Veronica spp.) X X X X X X X X X X X X X X Mailased (Veronica spp.)

Hiirehernes (Veronica spp.) X X Hiirehernes (Veronica spp.)

Põld-konnatatar (Fallopia convolvulus) X X X X X X X X X X X Põld-konnatatar (Fallopia convolvulus)

K
Õ

R
R

E
L

IS
E

D
 U

M
B

R
O

H
U

D Rukki-kastehein (Apera spica-venti) X X X X X X X X X X X X X X X Rukki-kastehein (Apera spica-venti) K
Õ

R
R

E
L

IS
E

D
 U

M
B

R
O

H
U

D

Üheaastane raihein (Lolium multiflorum) X Üheaastane raihein (Lolium multiflorum)

Tähkjas kukehirss (Echinochloa crus-galli) X X X X X X X X Tähkjas kukehirss (Echinochloa crus-galli)

Harilik orashein (Elytrigia repens) X X X X X Harilik orashein (Elytrigia repens)

Põld-rebasesaba (Alopecurus myosuroides) X X X X X X X X Põld-rebasesaba (Alopecurus myosuroides)

Tuulekaer (Avena fatua) X X X X X X X X X X X Tuulekaer (Avena fatua)

Murunurmikas (Poa annua) X X X X X X X X X Murunurmikas (Poa annua)

Roheline kukeleib (Setaria viridis) X X X X X X X X Roheline kukeleib (Setaria viridis)

Rukkiluste (Bromus spp.) X X X Rukkiluste (Bromus spp.)

EFEKTIIVSUS

X X X  väga hea efektiivsus, > 90 %     X X   hea efektiivsus, 75-90 %     X   keskmine efektiivsus, < 75 %     Tühi lahter  puudub mõju või puuduvad andmed

MÄRKUS

* 2-4 lehe faas          ** BBCH 20          * väga varases kasvufaasis
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Jahukaste 
(Blumeria 
graminis)

Juurte- ja võrsehaigused 
(Silmlaiksus Pseudocerco- 

sporella herpotrichoides, 
Fusarioosid Fusarium spp.)

Helelaiksus 
lehtedel 

(Septoria tritici)

Kõrreliste 
äärislaiksus 

(Rhynchosporium 
secalis)

Kõrreliste 
võrklaiksus 

(Pyrenophora teres)
Roosted 

(Puccinia spp.)

Helelaiksus 
viljapeadel 

(Leptosphaeria 
nodorum)

Nisu-pruunlaiksus 
(Pyrenohora tritici-

repentis)
Fusarioosid 

(Fusarium spp.)

ASCRA XPRO X X ( X ) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( X )

FALCON FORTE X X X ( X ) X X X X X ( X ) X X ( X ) X X X X X X X X X X X ( X )

FOLICUR X X X X ( X ) X X X X X X X X X X X X X X X X ( X )

INPUT X X X X X X X X * * X X X X X X X X X X X X X * X X X X X X X X X X X

INPUT TRIPLE X X X X * X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PROSARO X X ( X ) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SILTRA XPRO X X ( X ) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * * X X X ( X ) X X X X

VARIANO XPRO X X ( X ) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( X ) X X ( X )

FUNGITSIIDI EFEKTIIVSUS

X X X X  suurepärane mõju

X X X  hea mõju

X X  mõõdukas mõju

X  nõrk mõju 

Fomoos 
(Leptosphaeria 

maculans)

 Ristõieliste 
valgemädanik 

(Sclerotinia 
sclerotiorum)

Ristõieliste 
kuivlaiksus 
(Alternaria 
brassicae)

Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea)

FOLICUR X X X X X X X X ( X ) X X

PROPULSE X X X X X X X X ! X X X X X X X X

PROSARO X X X X X X X X X X X X X X X

TILMOR X X X X X X X X X X X X X X

Fungitsiidide efektiivsus teraviljal

Fungitsiidide efektiivsus rapsil

MÄRKUSED 

* tugev ennetav ja kaitsev mõju

** väga tugev kaitsev toime, 

 raviva ja pikaajalise mõjuga 

! väga tõhus ja kiire mõju  
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Jahukaste 
(Blumeria 
graminis)

Juurte- ja võrsehaigused 
(Silmlaiksus Pseudocerco- 

sporella herpotrichoides, 
Fusarioosid Fusarium spp.)

Helelaiksus 
lehtedel 

(Septoria tritici)

Kõrreliste 
äärislaiksus 

(Rhynchosporium 
secalis)

Kõrreliste 
võrklaiksus 

(Pyrenophora teres)
Roosted 

(Puccinia spp.)

Helelaiksus 
viljapeadel 

(Leptosphaeria 
nodorum)

Nisu-pruunlaiksus 
(Pyrenohora tritici-

repentis)
Fusarioosid 

(Fusarium spp.)

ASCRA XPRO X X ( X ) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( X )

FALCON FORTE X X X ( X ) X X X X X ( X ) X X ( X ) X X X X X X X X X X X ( X )

FOLICUR X X X X ( X ) X X X X X X X X X X X X X X X X ( X )

INPUT X X X X X X X X * * X X X X X X X X X X X X X * X X X X X X X X X X X

INPUT TRIPLE X X X X * X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PROSARO X X ( X ) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SILTRA XPRO X X ( X ) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * * X X X ( X ) X X X X

VARIANO XPRO X X ( X ) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( X ) X X ( X )

Herne laikpõletik 
(Ascochyta pisi, 
Mycospherella 

pinodes)

Herne 
hahkhallitus 

(Botrytis cinerea)
Herne jahukaste 

(Erysiphe pisi)

Herne 
valgemädanik 

(Sclerotinia 
sclerotiorum)

PROSARO X X X X X X X X X X X X X

PROPULSE X X X X X X X X X X X X X X X

Põldoa laikpõletik 
(Ascochyta fabae)

 Põldoa
šokolaadilaiksus 

(Botrytis fabae, 
Botrytis cinerea)

Põldoa rooste 
(Uromyces)

Põldoa 
valgemädanik 

(Sclerotinia 
sclerotiorum)

PROSARO X X X X X X X X X X X X X X

PROPULSE X X X X X X X X X X X X X X X X

Fungitsiidide efektiivsus hernel

Fungitsiidide efektiivsus põldoal
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Teravilja haigused

 

Jahukaste 
(Blumeria graminis)

 

Fusarioos viljapeadel 
(Fusarium spp.)

 

Kõrreliste äärislaiksus 
(Rynchosporium secalis)

 

Kõrreliste silmlaiksus 
(Oculimacula acuformis)

 

Helelaiksus viljapeadel 
(Phaeosphaeria nodorum)

 

Kõrreliste võrklaiksus 
(Pyrenophora teres) 

 

Helelaiksus lehtedel 
(Mycosphaerella graminicola)

 

Nisu-pruunlaiksus 
(Pyrenophora tritici-repentis)

 

Kõrreliste harilik juuremädanik
(Cochliobolus sativus)



 

Pruunrooste 
(Puccinia recondita)

 

Nisu-kõvanõgi 
(Tilletia caries, T. foetida)

 

Odra-triiptõbi 
(Pyrenophora graminea)

 

Kollane rooste 
(Puccinia striiformis)

 

Rukki-kõrrenõgi
(Urocystis occulta)

 

Lumiseen 
(Monographella nivalis)

 

Odra-leherooste 
(Puccinia hordei) 

 

Nisu-lendnõgi 
(Ustilago tritici)
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Rapsi haigused

 

Hahkhallitus 
(Botrytis cinerea)

 

Fomoos 
(Phoma lingam)

 

Ristõieliste valgemädanik
(Sclerotinia sclerotiorum)

 

Ristõieliste kuivlaiksus  
(Alternaria brassicae)



Põldoa haigused

Herne haigused

 

Põldoa laikpõletik  
(Ascochyta fabae)

 

Herne laikpõletik 
(Ascochyta pisi, 
Mycospherella pinodes)

 

Põldoa šokolaadilaiksus 
(Botrytis fabae, Botrytis cinerea)

 

Hahkhallitus hernel 
(Botrytis cinerea)

 

Põldoa rooste 
(Uromyces)
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Laialehelised umbrohud

 

Valge hanemalts 
(Chenopodium album)

 

Vesihein 
(Stellaria media)

 

Harilik kirburohi 
(Polygonum persicaria)

 

Põld-litterhein 
(Thlaspi arvensis)

 

Põldkannike 
(Viola arvensis)

 

Põld-lõosilm 
(Myosostis arvensis)

 

Põld-piimohakas 
(Sonchus arvensis)

 

Põldohakas 
(Cirsium arvense)

 

Põldsinep 
(Sinapis arvensis)

 

Raudnõges
(Urtica urens)

 

Paljuseemneline hanemalts 
(Chenopodium polyspermum)

 

Must maavits 
(Solanum nigrum)



 

Roomav madar 
(Galium aparine)

 

Harilik võilill  
(Taraxacum officinale)

 

Harilik ristirohi 
(Senecio vulgaris)

 

Harilik malts 
(Atriplex patula)

 

Raps
(Brassica napus)

 

Verev iminõges 
(Lamium purpureum)

 

Põld-varsapõlv 
(Anagallis arvensis)

 

Kärnoblikas 
(Rumex crispus)

 

Tähk-rebashein 
(Amaranthus retroflexus)

 

Paljas võõrkakar 
(Galinsoga parviflora)

 

Põldrõigas
(Raphanus raphanistrum)

 

Harilik hiirekõrv 
(Capsella bursa - pastoris)
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Laialehelised umbrohud

 

Kahar kirburohi 
(Polygonum lapathifolium)

 

Teekummel 
(Matricaria chamomilla)

 

Põld-konnatatar 
(Polygonum convolvulus)

 

Harilik kesalill 
(Tripleurospermum perforatum)

 

Kõrvik 
(Galeopsis spp.)

 

Valge karikakar 
(Anthemis arvensis)

 

Põldrõigas
(Raphanus raphanistrum)

 

Harilik kassitapp 
(Convolvulus arvensis)

 

Harilik linnukapsas 
(Lapsana communis)

 

Harilik nälghein 
(Spergula arvensis)

 

Erilehine linnurohi 
(Polygonum aviculare)

 

Harilik punand 
(Fumaria officinalis)



 

Mailane 
(Veronica spp.)

 

Hiirehernes 
(Vicia spp.)

 

Üheaastane seljarohi 
(Mercurialis annua)

 

Kurereha 
(Geranium spp.)

 

Põldtulikas 
(Ranunculus arvensis)

 

Rihu-peenlook 
(Descurainia sophia)

 

Põldosi 
(Equisetum arvense)

 

Rukkilill 
(Centauria cyanus)
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Kõrrelised umbrohud

 

Rukki-kastehein 
(Apera spicaventi)

 

Üheaastane raihein 
(Lolium multiflorum)

 

Roheline kukeleib 
(Setaria virdis)

 

Murunurmikas 
(Poa annua)

 

Harilik orashein 
(Elytrigia repens)

 

Tähkjas-kukehirss 
(Echinochloa crusgalli)



 

Põld-rebasesaba 
(Alopecurus myosuroides)

 

Tuulekaer
(Avena fatua)

 

Rukkiluste 
(Bromus secalinus)
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Ohutusnõuded ja kasutusjuhend
CapSeal on mobiilirakendus, mis aitab 
vältida kahjulikke mõjusid, mida tundmatu 
koostise ja toimega preparaatide kasuta-
mine võivad põhjustada. 

Selleks, et tuvastada taimekaitsevahendi 
algne päritolu: laadige alla GooglePlay 
poest, AppStore'ist või kodulehelt Cap-
Seal rakendus/skanneerige nutitelefoniga 
taimekaitsevahendi kaanetihendil olev 
QR-kood ja saate koheselt teavet selle 
kohta, kas taimekaitsevahend on originaal-
toode või mitte.

! Märkus! Kui preparaat 
on võltsitud, tuleb sellest 
viivitamatult anda teada 
originaaltoote tootjale, politseile 
või Taimekaitseinspektsioonile.

Pudelitihend
(taimekaitsevahendi 
pakenditel, mis  
näitab ära valemi)

Bayeri logo 
pakendil, 
kaanel ja  
4. etiketil

Silt  
kohalikus  
keeles

CapSeal 
korgiplomm

Mobiilirakendus 
   CapSeal
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Hea põllumees, ära lase end petta!
Miks tasub vältida võltsitud taimekaitsevahen-
dite kasutamist?

Võltsitud taimekaitsevahendid on kahjulikud 
nii keskkonnale kui ka nende kasutajatele ning 
põllumajandustoodete tarbijatele. Tundmatu 
koostisega preparaat võib olla saagi hävine-
mise põhjuseks. Näiline kokkuhoid odavama 
taimekaitsevahendi ostmisel võib põhjustada 
suuri saagikadusid, eriti kui võltsitud taimekait-
sevahend sisaldab mürgiseid aineid. Kui valite 
ebaseadusliku päritoluga taimekaitsevahendid, 
siis ei tea te kunagi, mille eest maksate ning 
millised on selle toote kasutamise tagajärjed. 
Võltsitud preparaat ei pruugi sisaldada kirjelda-
tud toimeaineid ja võivad koosneda hoopis oda-
vamatest ja vähem tõhusatest ainetest. Sellistel 
puhkudel võib juhtuda, et toote kasutaja peab 
leidma lisavahendid uue taimekaitsepreparaadi 
ostmiseks. Võltsitud preparaadid ei pruugi sisal-
dada asjaomaseid toimeaineid.

Kontrollige toote algset päritolu
Selleks, et vältida võltsitud taimekaitsevahen-
dite ostmist, tasub meeles pidada: ostke tooteid 
ainult kontrollitud müügikohtadest, ärge ostke 
tooteid, mille hind erineb oluliselt turuhinnast, 
küsige müüjalt ostu kinnitavat dokumenti (tšekk 
või kviitung), leidke pakendilt loetav partii num-
ber ja toote valmistamise kuupäev, kontrollige, 
kas märgis on eesti keeles, kontrollige toote 
päritolu CapSeal rakenduse abil!

Rohkem informatsiooni leiab:
https://capseal.bayer.com

Originaaltoode 

           
on ohutum!
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Märkmed
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Märkmed
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Märkmed
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Märkmed



Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.
Pöörake erilist tähelepanu toote etikettidel olevatele hoiatussümbolitele ja -lausetele.
Järgige kõiki soovitatud ohutusabinõusid.

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662. 

Kandke kemikaalikindlaid kindaid 
ja kaitseülikonda! Need on kõige 

odavamad ja kõige tõhusamad viisid 
tervise kaitsmiseks taimekaitse-

vahenditega töötamisel – seda nii 
taimekaitsepritsi täitmisel, puhas-
tamisel kui ka hooldustööde ajal.

Loputage tühi taimekaitsevahen-
dite taara vähemalt kolm korda 

puhta veega ja loputusvesi lisage 
valmistatavasse töölahusesse. 

Loputatud taara muuta kasutuskõlb-
matuks ja utiliseerida korrektselt.

Kasutage õigete filtritega kaitse-
maske! Valige mask, mis sobib konk-

reetsete vahenditega töötamiseks!

Insektitsiidide kasutamisel järgige 
kõiki ettekirjutusi, mille rakendamine 

tagab kasulike putukate ohutuse!

Hoiustage taimekaitsevahendeid 
ettenähtud tingimustele vastavas 
lukustatavas laos ning tagage, et 
võimalik pole volitamata isikute 

ja ka loomade juurdepääs.

Järgige täpselt taimekaitsevahendite 
kasutusjuhendeid! Võtke arvesse 
ettenähtud ooteaega ja tööoodet!

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI





Bayer OÜ
Lõõtsa 12
11415 Tallinn
Tel.: +372 655 8565
Faks: +372 655 8566
cropscience.bayer.ee


